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ACTA Nº. 1 
                                                   ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA          

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM DEZASSEIS 
DE JANEIRO DE DOIS MIL E SEIS 

---- Aos dezasseis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e seis, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob 
a presidência da Senhora  Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Eng. João Manuel Correia dos Santos, 
Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior realizada em vinte e sete de 
Dezembro de dois mil e cinco, a qual tinha sido aprovada em minuta para efeitos imediatos.---- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia treze de Janeiro de dois mil e 
seis, que apresentava os seguintes saldos: - De operações orçamentais: 504.334,58 � 
(quinhentos e quatro mil trezentos e trinta e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos); - De 
operações extra orçamentais: 142.815,72 � (cento e quarenta e dois mil oitocentos e quinze 
euros e setenta e dois cêntimos).---------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
----A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ---- Escola Secundária Com Terceiro Ciclo do Ensino Básico de Nelas � 
Designação de Representante da Autarquia na Assembleia de Escola; Beneficiação do Estádio 
Municipal � Ampliação da Bancada do Peão � Auto de Recepção Definitiva; Construção da 
Rua Pêro Cabeço, em Casal Sancho � Auto de Recepção Definitiva.--------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente uma informação, datada de dez de Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Em virtude da visita ao Concelho de Nelas do Senhor Ministro da Agricultura, hoje, dia 
dez de Janeiro de dois mil e seis e dada a impossibilidade prática da realização da reunião 
ordinária desta Câmara Municipal, marcada para hoje, todos os Senhores Vereadores 
concordam que a referida reunião seja adiada para o dia dezasseis de Janeiro do corrente ano, 
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pelas quinze horas, com a mesma natureza e com a mesma Ordem de Trabalhos. ------------------
----- Assinado: Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro; Senhores Vereadores Eng. João Manuel Correia dos Santos, Dr. José Manuel Borges da 
Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Jorge Manuel e 
Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas.�.---------------------- 
---- Presente um Voto de Congratulação que a seguir se transcreve:-----------------------------------
---- �Constava do compromisso eleitoral apresentado às eleições autárquicas de 9 de Outubro 
pela Coligação PSD/PP a necessidade de intervir no edifício dos Paços do Concelho, fosse na 
melhoria das condições físicas do edifício, para bem de quem ali trabalha e de quem ali precisa 
de se deslocar, fosse em aspectos da carreira e consideração devida aos trabalhadores da 
Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Após a tomada de posse verificou-se a inexistência quer de aquecimento que garantisse 
algumas condições mínimas de trabalho, em particular num edifício com deficiente 
climatização, quer de uma rede eléctrica que assegurasse o funcionamento permanente dos 
equipamentos disso dependentes, ocorrendo diariamente sucessivos cortes de energia por 
deficiente capacidade instalada.-----------------------------------------------------------------------------
---- Apenas cerca de dois meses após a posse a Sra. Presidente da Câmara e os Vereadores 
eleitos pela Coligação, não podem deixar de congratular-se por estarem em vias de resolução 
aqueles dois referidos problemas, seja pelo efectivo reforço das condições e capacidade 
eléctrica do edifício dos Paços do Concelho, seja pela criação das condições indispensáveis a 
dotar o mesmo edifício de um sistema de aquecimento central.----------------------------------------
---- Com estes dois melhoramentos e a resolução de problemas estruturais existentes há décadas 
das condições de trabalho e de vivência no edifício municipal da democracia, continuamos o 
cumprimento dos compromissos assumidos para bem de todos os munícipes.�.---------------------
---- A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 - OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.BENEFICIAÇÃO DA EM PISÃO - MOREIRA DE BAIXO - SUBSTITUIÇÃO DE 
REFORÇO DE GARANTIA POR SEGURO-CAUÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de onze de Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Considerando a competência que me é conferida pelo nº. 3, do Artº. 68º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, autorizo a libertação dos descontos solicitados, feitos para reforço de garantia, em 
virtude da Firma ter apresentado uma apólice de seguro, que cobre as verbas retidas�,---- 
exarado no ofício da firma Asfabeira � Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ldª., 
datado de trinta de Dezembro de dois mil e cinco, solicitando autorização para a substituição do 
reforço da caução (desconto de cinco por cento nos pagamentos) por apólice de seguro caução 
nº. 093/00600998/000, no valor de 5.159,00 � (cinco mil cento e cinquenta e nove euros), para a 
obra de �Beneficiação da EM Pisão - Moreira de Baixo�. ----------------------------------------------
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----  Neste ofício também se encontra exarada uma informação prestada pela Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, datada de dois de Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se 
transcreve: ---- �Esta garantia destina-se a cobrir o reforço da garantia, que devia ser descontada 
nos pagamentos a efectuar ao empreiteiro, nos autos de trabalhos realizados, o qual pode ser 
substituído por garantia bancária ou seguro caução, nos termos do nº. 4, do artº. 211º., do 
Dec.Lei nº. 59/99, de 2 de Março.�.------------------------------------------------------------------------
1.2.CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DA ROTUNDA REGADA - FEIRA, EM 
NELAS - SUBSTITUIÇÃO DE REFORÇO DE GARANTIA POR SEGURO CAUÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de onze de Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Considerando a competência que me é conferida pelo nº. 3, do Artº. 68º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, autorizo a libertação dos descontos solicitados, feitos para reforço de garantia, em 
virtude da Firma ter apresentado uma apólice de seguro, que cobre as verbas retidas�,---- 
exarado no ofício da firma Asfabeira � Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ldª., 
datado de trinta de Dezembro de dois mil e cinco, solicitando autorização para  a substituição 
do reforço da caução (desconto de cinco por cento nos pagamentos) por apólice de seguro 
caução nº. 093/00600999/000, no valor de 13.082,59 � (treze mil oitenta e dois euros e 
cinquenta e nove cêntimos), para a obra de �Construção de Arruamento da Rotunda Regada � 
Feira, em Nelas�. ---------------------------------------------------------------------------------------------
-----  Neste ofício também se encontra exarada uma informação prestada pela Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, datada de dois de Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se 
transcreve: ---- �Esta garantia destina-se a cobrir o reforço da garantia, que devia ser descontada 
nos pagamentos a efectuar ao empreiteiro, nos autos de trabalhos realizados, o qual pode ser 
substituído por garantia bancária ou seguro caução, nos termos do nº. 4, do artº. 211º., do 
Dec.Lei nº. 59/99, de 2 de Março.�.------------------------------------------------------------------------ 
1.3.CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DO AREAL, EM NELAS - SUBSTITUIÇÃO 
DE REFORÇO DE GARANTIA POR SEGURO-CAUÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de onze de Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Considerando a competência que me é conferida pelo nº. 3, do Artº. 68º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, autorizo a libertação dos descontos solicitados, feitos para reforço de garantia, em 
virtude da Firma ter apresentado uma apólice de seguro, que cobre as verbas retidas�,---- 
exarado no ofício da firma Asfabeira � Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ldª., 
datada de trinta de Dezembro de dois mil e cinco, solicitando autorização para a substituição do 
reforço da caução (desconto de cinco por cento nos pagamentos) por apólice de seguro caução 
nº. 093/00601000/000, no valor de 12.309,05 � (doze mil trezentos e nove euros e cinco 
cêntimos), para a obra de �Construção do Arruamento do Areal, em Nelas�.------------------------ 
-----  Neste ofício também se encontra exarada uma informação prestada pela Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, datada de dois de Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se 
transcreve: ---- �Esta garantia destina-se a cobrir o reforço da garantia, que devia ser descontada 
nos pagamentos a efectuar ao empreiteiro, nos autos de trabalhos realizados, o qual pode ser 
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substituído por garantia bancária ou seguro caução, nos termos do nº. 4, do artº. 211º., do 
Dec.Lei nº. 59/99, de 2 de Março.�.------------------------------------------------------------------------ 
1.4.BENEFICIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL � AMPLIAÇÃO DA BANCADA DO 
PEÃO � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação do Estádio Municipal � Ampliação da Bancada do Peão�, adjudicada à Firma 
Joaquim António Gomes Gouveia � Construção Civil e Pavimentos, de acordo com o 
documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião.--------    
1.5.CONSTRUÇÃO DA RUA PÊRO CABEÇO, EM CASAL SANCHO � AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Construção da Rua Pêro Cabeço, em Casal Sancho�, adjudicada à Firma Irmãos J. Santos, 
Ldª., de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi 
presente nesta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------   
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2 - ZONAS INDUSTRIAIS 

 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS -AQUISIÇÃO DE TERRENOS �RECTIFICAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de quatro de Janeiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas - Aquisição de terrenos � Rectificação. -------------------------------
---- I. Em reunião de vinte e cinco de Julho de dois mil, deliberou a Ex.ma Câmara adquirir um 
prédio rústico, omisso na respectiva matriz, a Maria da Conceição Marques Amaral Moreira, 
Avelino de Amaral, Maria Amélia de Amaral dos Santos e António Marques Amaral, sito à 
�Rocha�, freguesia de Nelas, a confrontar a Norte com Miguel Pais Henriques e outros, a 
Nascente com Caminho-de-ferro, Sul com Câmara Municipal de Nelas e Poente com Estrada 
Nacional nº. 234. Foi elaborado o Contrato de Promessa de Compra e Venda e o valor acordado 
já está pago.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Os proprietários comunicaram agora que o terreno em causa não estava omisso, mas sim 
que correspondia ao Artº. 6652, com a área de 2.539 m2, sito ao �Vale do Vinagre, a confrontar 
a Norte com Coronel Serpa, a Nascente com Caminho Público/Outro, a Sul com António 
Monteiro Cardoso e a Poente com João Marques Pinto (Hº.) e Outro. --------------------------------
---- III. Face aos novos dados fornecidos pelos proprietários, solicito a Vª. Exª. aprovação para 
a rectificação descrita.----------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada em reunião do 
Executivo de vinte e cinco de Julho de dois mil, referentes à aquisição de terrenos para a Zona 
Industrial de Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 - SUBSÍDIOS 
 
3.1.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL LAPENSE - PEDIDO DE SUBSÍDIO 
---- Presente um ofício, datado de nove de Dezembro de dois mil e cinco, da Associação 
Desportiva e Cultural Lapense, com sede no lugar e freguesia de Lapa do Lobo, deste concelho 
de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------
---- Ex.mª. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------------
---- Pedido de subsídio ---------------------------------------------------------------------------------------
---- A Associação Desportiva e Cultural Lapense tem ao longo da sua existência fomentado o 
Desporto e a Cultura da nossa Terra, o que, todos os anos têm dado muita despesa, de tal modo 
que a Associação não tem podido fazer-lhe face pelos seus próprios meios.-------------------------
---- Para além disso e como é do conhecimento de Vª. Exª., numa das salas da Associação 
funciona a Escola Pré-Primária, e agora foi cedida outra onde as crianças comem uma refeição, 
que está englobada no prolongamento escolar, e das quais pagamos a electricidade e água que 
as mesmas consomem.----------------------------------------------------------------------------------------
---- Mas como a Associação tem sempre contado com a ajuda da Câmara, vimos mais uma vez, 
junto de Vª. Exª. pedir um subsídio de 3.500 � (três mil e quinhentos euros) para nos ajudar a 
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custear as referidas despesas.�.------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de vinte e oito de Dezembro de dois mil e cinco, 
exarada no ofício atrás descrito, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
---- �Para além do trabalho realizado pela Associação em prol do desenvolvimento cultural e 
desportivo da freguesia, realça-se o facto de a Associação ceder o espaço onde ainda funciona o 
Jardim de Infância da Freguesia e, como referido, o espaço onde funciona o prolongamento de 
horário e o serviço de refeições da Componente de Apoio à Família.---------------------------------
---- Assim, proponho à Sra. Presidente que leva ao agendamento de uma próxima reunião de 
Câmara, propondo desde já, a atribuição de um subsídio de 2.800 � (dois mil e oitocentos 
euros).�----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Desportiva e Cultural 
Lapense, um subsídio no valor de 2.800 � (dois mil e oitocentos euros).-----------------------------  
 

4 � DIVERSOS 
 

4.1.CARNAVAIS  INFANTIS DO CONCELHO DE NELAS 2006 - AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESAS 
---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis 
dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------
---- �Como vem sendo hábito vão realizar-se durante o próximo mês de Fevereiro os festejos de 
Carnaval um pouco por todo o concelho de Nelas. ------------------------------------------------------
---- Nestes festejos enquadra-se o tradicional Carnaval infantil organizado pelos agrupamentos 
de escolas do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Sendo esta uma actividade extra curricular que contribui decisivamente para o 
enriquecimento da quadra carnavalesca no concelho, permitindo ampliar a divulgação das 
nossas terras e gentes e facilitando o enraizamento junto dos mais novos de tradições que todos 
queremos perpetuar, propõe-se à Câmara que delibere no sentido de:---------------------------------
---- 1. À semelhança de anos anteriores, apoiar a realização do Carnaval Infantil de Nelas, 
autorizando o pagamento das despesas inerentes à sua realização até ao valor de 8.000 � (oito 
mil euros);------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Apoiar a realização do Carnaval Infantil de Canas de Senhorim autorizando a realização 
de despesas inerentes à sua realização até ao valor de 5.000 � (cinco mil euros).--------------------
---- Com este apoio pretende-se colaborar essencialmente em três vertentes:------------------------
- Apoio na aquisição de fatos e/ou materiais para a sua elaboração;---------------------------------- 
- Apoio à realização do corso, nomeadamente na contratação de músicos e outros profissionais 
para apoio à animação do mesmo;--------------------------------------------------------------------------
- Fornecimento de um pequeno lanche às crianças e pessoal de apoio (educadores, professores, 
animadores e auxiliares).-------------------------------------------------------------------------------------
---- O valor indicado tem por base um valor referência de 7,50 � (sete euros e cinquenta 
cêntimos)/aluno, a que se acrescentaram os custos estimados com contratação de músicos e 
despesas com o lanche.---------------------------------------------------------------------------------------
---- Além do apoio indicado a autarquia colaborará com apoio na área de transportes e apoio à 
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manutenção da boa ordem ao longo dos corsos carnavalescos.�.---------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta atrás descrita.----------------------- 
4.2.ESCOLA SECUNDÁRIA COM TERCEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO DE 
NELAS � DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DA AUTARQUIA NA ASSEMBLEIA 
DE ESCOLA 
---- Presente o ofício nº. 1.2-15, datado de quatro de Janeiro de dois mil e seis, do Presidente da 
Assembleia de Escola, da Escola Secundária Com Terceiro Ciclo do Ensino Básico de Nelas, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Designação de Representante da Autarquia na Assembleia de Escola.--------------------------
---- A Assembleia de Escola é o órgão responsável pela definição das linhas orientadoras da 
actividade da Escola  com respeito pelos princípios consagrados na Constituição da República, 
na Lei de Bases do Sistema Educativo e em outros normativos aplicáveis. O artigo terceiro do 
Regulamento Interno desta Escola define a composição da Assembleia, na qual inclui um 
representante da Autarquia. Assim, venho por este meio, solicitar a Vª. Exª., se digne indicar o 
representante da Câmara Municipal que irá integrar o órgão acima referido. Mais informo que a 
próxima reunião ordinária da Assembleia de Escola se irá realizar no dia dezoito de Janeiro de 
dois mil e seis, pelas quinze horas, seguindo em anexo a respectiva convocatória e exemplares 
dos documentos a serem previamente analisados.�.------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, designar o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, representante da Autarquia na Assembleia de Escola, da Escola 
Secundária Com Terceiro Ciclo do Ensino Básico de Nelas.------------------------------------------- 

 
5 - CONTABILIDADE 

 
5.1.ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos encargos que transitaram 
dos anos anteriores, constantes do documento elaborado pelo Sector de Contabilidade, cujo 
documento fica anexo à acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante.------------------------------- 
5.2.FUNDOS PERMANENTES � CONSTITUIÇÃO 
---- Nos termos do nº. 2.9.10.11, do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, 
aprovado pelo Dec.Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei nº. 162/99, de 14 de Setembro, pelo Dec. Lei nº. 315/2000, de 2 de 
Dezembro e pelo Dec. Lei nº. 84-A/2002, de 5 de Abril, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar a constituição de dois fundos de maneio, um, no valor de 1.000 � (mil euros), visando 
o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, cujo titular é o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, e outro, no valor de 100 � (cem euros), visando o 
pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis relacionadas com o Notário Privativo 
desta Câmara Municipal, cujo titular é a Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
Drª. Maria Odete Sousa Pissarra.---------------------------------------------------------------------------- 
 5.3.PAGAMENTOS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS URGENTES 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar genericamente todas as despesas correntes 
inerentes ao funcionamento dos Serviços Municipais, destacando-se: ------------------------ -------
---- Pagamento das remunerações ao pessoal ao serviço do Município; trabalho extraordinário 
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nocturno e em dias de descanso semanal, descanso complementar e feriados; combustíveis e 
lubrificantes; transportes escolares; seguros; comparticipações ao Gabinete de Apoio Técnico 
de Viseu; renda de prédios; despesas com a expedição de correio e com as telecomunicações; 
despesas de expedição dos filmes exibidos no Cine-Teatro; honorários dos peritos em vistorias; 
EDP - Electricidade do Centro, S.A., compra de cimento; senhas de presença aos Vereadores e 
Membros da Assembleia Municipal; transferências correntes para as Juntas de Freguesia; 
pagamento de despesas com a bombagem de água, todos os pagamentos provenientes de 
deliberações anteriormente tomadas e ainda pagamentos decorrentes da imposição da lei, 
fixando-se do dia vinte ao dia vinte e três de cada mês a data para pagamento das remunerações 
certas e permanentes do Pessoal.---------------------------------------------------------------------------- 
5.4.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2005 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de dois 
mil e cinco, número dezanove, e às Grandes Opções do Plano, do ano de dois mil e cinco, 
número dezoito, as quais ficam anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante.----- 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 

6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3. DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO  
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre vinte de Dezembro de dois mil e cinco e dois de Janeiro de dois mil e seis, a qual fica 
anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------------- 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre vinte e um de Dezembro de dois mil e cinco e dois de Janeiro de dois mil e seis, a qual 
fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE  URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre vinte de Dezembro de dois mil e 
cinco e dois de Janeiro de dois mil e seis, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
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integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 
vinte e um de Dezembro de dois mil e cinco e três de Janeiro de dois mil e seis, a qual fica 
anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------------- 
6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÕES CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre vinte e um de Dezembro de dois mil e cinco e três de Janeiro de dois mil e 
seis, a qual fica anexa à acta (Anexo VII), fazendo dela parte integrante.----------------------------- 
6.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIOS RÚSTICOS. REQUERENTES: MARIA IRENE MARQUES SANTOS E 
CARLOS MANUEL MARQUES SANTOS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de três de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos. 
Requerentes: Maria Irene Marques Santos e Carlos Manuel Marques Santos.-----------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto.--------------------------------
---- II. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica urbana.-------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de doação, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, artigo 1.411, localizado em Canas de Senhorim, sendo um 
meio a favor de cada um.-------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que se 
poderá emitir um parecer favorável.�.----------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos, em que são requerentes Maria 
Irene Marques Santos e Carlos Manuel Marques Santos, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
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 6.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "CAFÉ - SNACK BAR 
ALEGRIA", EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: ELSA MARIA PAIS 
SOUSA PEREIRA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de trinta de Dezembro de 
dois mil e cinco, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas � �Café � Snack Bar Alegria�, em Canas de Senhorim. Requerente: 
Elsa Maria Pais Sousa Pereira.------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os bares poderão 
estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana, alínea b), do artigo 7º., do Capítulo III.--
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. Assim, foi solicitada autorização para colocação de um 
anúncio luminoso com as dimensões de 4,00x0,60m, de acordo com esquema e fotografias 
apresentadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
1885, de 30 de Dezembro de 2005, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 
7,30 horas às 24 horas e encerramento ao Domingo.-----------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas � �Café � 
Snack Bar Alegria�, em Canas de Senhorim, em que é requerente Elsa Maria Pais Sousa 
Pereira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 6.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "FASHION SHOP", EM 
NELAS - REQUERENTE: SÍLVIA SIMÕES PEREIRA LOUREIRO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de trinta de Dezembro de 
dois mil e cinco, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
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estabelecimento comercial - �Fashion Shop�, em Nelas. Requerente: Sílvia Simões Pereira 
Loureiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. Assim, foi solicitada autorização para colocação de um 
anúncio luminoso com as dimensões de 5,32x0,60m, de acordo com fotografia apresentada.-----
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
1884, de 29 de Dezembro de 2005, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 
9,30 horas às 19,30 horas, com paragem para almoço das 13,00 horas às 14,00 horas e 
encerramento ao Domingo.----------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento comercial � �Fashion Shop�, em Nelas, em 
que é requerente Sílvia Simões Pereira Loureiro, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
6.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "SAPATARIA 
CASANOVA", EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES CASANOVA 
MOREIRA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de trinta de Dezembro de 
dois mil e cinco, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento comercial - �Sapataria Casanova�, em Nelas. Requerente: Maria de Lourdes 
Casanova Moreira.--------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
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---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. Assim, foi solicitada autorização para colocação de dois 
toldos com as dimensões de 3,00 ml e 5,80 ml de frente e 2,50 m de avanço, de acordo com o 
esquema apresentado.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
703, de 04 de Maio de 2005, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 
horas às 20,00 horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas e encerramento 
ao Domingo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento comercial � �Sapataria Casanova�, em 
Nelas, em que é requerente Maria de Lourdes Casanova Moreira, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------
6.8.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE DO "AUTOSPORT RACING", EM 
NELAS, PARA COLOCAR UMA TABULETA E UMA BANDEIROLA. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA GOMES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de trinta de Dezembro de 
dois mil e cinco, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença da publicidade do �Autosport racing�, em Nelas, para colocar uma 
tabuleta e uma bandeirola. Requerente: José António Pereira Gomes.-------------------------------- 
---- Foi solicitado autorização de colocação de uma tabuleta na fachada principal do edifício 
(2,20x0,50m) e uma bandeirola (0,50x2,00m), de acordo com fotografia apresentada. ------------
---- De acordo com Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência da 
Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade.----------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- I) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação da 
tabuleta e da bandeirola publicitária. -----------------------------------------------------------------------
---- III) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
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publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença da publicidade do 
�Autosport racing�, em Nelas, para colocar uma tabuleta e uma bandeirola, em que é requerente 
José António Pereira Gomes, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------------------------------------------------- 
6.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "AQUECINELAS", EM 
NELAS. REQUERENTE: AQUECINELAS - AQUECIMENTO CENTRAL 
CANALIZAÇÕES E GÁS, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de trinta de Dezembro de 
dois mil e cinco, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento comercial - �Aquecinelas�, em Nelas. Requerente: Aquecinelas � Aquecimento 
Central Canalizações e Gás, Ldª. ---------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. Assim, foi solicitada autorização para colocação de um 
anúncio luminoso com as dimensões de 3,80x0,60m, de acordo com o esquema apresentado.----
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, não vejo 
qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 horas às 19,00 horas, com paragem para 
almoço das 12,30 horas às 14,30 horas e encerramento ao Domingo.---------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento comercial - �Aquecinelas�, em Nelas, em 
que é requerente Aquecinelas � Aquecimento Central Canalizações e Gás, Ldª., nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva.------------ 
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 6.10.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO SALÃO DE CABELEIREIRA - "FÁTIMA CABELEIREIRA", EM 
NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOUVEIA SILVA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de três de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ ---
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do salão de 
cabeleireira - �Fátima Cabeleireira�, em Nelas. Requerente: Maria de Fátima Pereira Gouveia 
Silva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. Assim, foi solicitada autorização para colocação de um 
autocolante na montra com as dimensões de 1,30x0,20m, de acordo com o esquema 
apresentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
autocolante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, não vejo 
qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 horas às 19,00 horas, com paragem para 
almoço das 12,30 horas às 14,30 horas e encerramento ao Domingo e Segunda-Feira de 
manhã.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do salão de cabeleireira - �Fátima Cabeleireira�, em Nelas, em 
que é requerente Maria de Fátima Pereira Gouveia Silva, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva.----------------
6.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DA AGÊNCIA 
FUNERÁRIA - "AGÊNCIA FUNERÁRIA MONTEIRO E CASTRO", EM 
CARVALHAS, FREGUESIA DE SENHORIM. REQUERENTE: RAUL LOURENÇO 
MONTEIRO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de três de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ ---
---- �Pedido de concessão do mapa de horário da agência funerária - �Agência Funerária 
Monteiro e Castro�, em Carvalhas, Freguesia de Senhorim. Requerente: Raul Lourenço 
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Monteiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 
horas às 19,00 horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas--------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
da agência funerária - �Agência Funerária Monteiro e Castro�, em Carvalhas, Freguesia de 
Senhorim, em que é requerente Raul Lourenço Monteiro, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
6.12.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "CAFÉ FONTE 
PEQUENA", EM NELAS. REQUERENTE: MARIA CLARA GONÇALVES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de três de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas � �Café Fonte Pequena�, em Nelas. Requerente: Maria Clara 
Gonçalves.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os cafés poderão 
estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana, alínea a), do artigo 7º., do Capítulo III.--
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. Assim, foi solicitado autorização para colocação de um 
toldo com as dimensões de 3,00 ml por 1,00 ml de avanço, de acordo com esquema e fotografia 
apresentada.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
toldo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 1, 
de 2 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 7,30 horas às 
2 horas e encerramento ao Domingo.-----------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
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publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de bebidas � �Café Fonte Pequena�, em 
Nelas, em que é requerente Maria Clara Gonçalves, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------- 
6.13.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS - 
"MONDEGO", EM CALDAS DA FELGUEIRA, FREGUESIA DE CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: PENSÃO MONDEGO COMPLEXO TURÍSTICO C.F., 
LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de três de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de restauração e bebidas � �Mondego�, em Caldas da Felgueira, freguesia de 
Canas de Senhorim. Requerente: Pensão Mondego Complexo Turístico C.F., Ldª. ----------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os cafés e 
restaurantes poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana, alínea a), do artigo 
7º., do Capítulo III.--------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. Assim, foi solicitado autorização para colocação de dois 
anúncios luminosos, com as dimensões de 4,00x0,60m e de 0,40x0,60m, de acordo com as 
fotografias apresentadas.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação dos 
anúncios luminosos. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
1888, de 30 de Dezembro de 2005, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 
8,00 horas às 24 horas de todos os dias da semana.------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de restauração e bebidas � �Mondego�, em 
Caldas da Felgueira, freguesia de Canas de Senhorim, em que é requerente a Pensão Mondego 
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Complexo Turístico C.F., Ldª., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------- 
6.14.PARÓQUIA DE NELAS - AUTORIZAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS A 
ELABORAREM OS PROJECTOS DA RESIDÊNCIA PAROQUIAL 
---- Presente uma carta datada de vinte e um de Dezembro de dois mil e cinco, do Padre João 
Martins Marques, da Paróquia de Nelas, que a seguir se transcreve.----------------------------------
-----�Ex.mª. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas--------------------------------------------
----- Atendendo a que o projecto de arquitectura da Residência Paroquial de Nelas sofreu  
alterações, solicitamos a Vª. Exª. se digne autorizar os serviços técnicos da Câmara Municipal,  
a proceder às devidas alterações.�.--------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de três de 
Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------
---- �Paróquia de Nelas � Projectos da Residência Paroquial-------------------------------------------
---- 1 � Atendendo a que o projecto da Residência Paroquial de Nelas sofreu alterações 
significativas durante a construção que nunca foram submetidas a parecer da Câmara 
Municipal, é necessário proceder-se à sua legalização  de acordo com o CIMI.---------------------
---- 2. Face à solicitação daquela entidade na elaboração destes Serviços para os projectos em 
falta, informo Vª. Exª. que a sua elaboração implica termos de responsabilidade que estes 
Serviços estão impedidos de passar para obras particulares, como é o caso.-------------------------
---- 3. Face ao exposto solicito a Vª. Exª. autorização para estes Serviços elaborarem os 
projectos em falta e ainda a possibilidade de assumirem a respectiva responsabilidade exigida 
por lei.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborar o projecto da Residência Paroquial de Nelas e assumir a 
respectiva responsabilidade exigida por lei, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------------  
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ________________________________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada 
e assinada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 
 

A Chefe de Divisão, 
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_______________________________________ 


