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ACTA Nº. 14 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA             

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA  EM  VINTE E CINCO 
DE JULHO DE DOIS MIL E SEIS 

 
---- Aos vinte e cinco dias do mês de Julho 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 e Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, dos Senhores Vereadores Dr. Manuel da 
Conceição Marques e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro.---------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 11 de Julho de 
2006, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, por 
não ter estado presente nessa reunião, tendo a referida acta sido aprovada em minuta para 
efeitos imediatos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 327.665,64 � (trezentos e vinte e sete mil 
seiscentos e sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 164.723,59 � (cento e sessenta e quatro mil setecentos e vinte e três euros e 
cinquenta e nove cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Contrato de Comodato celebrado entre José de Tavares Morais da Cunha e a Senhora 
Presidente da Câmara Drª. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro.----------------------  
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo 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.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 - ZONAS INDUSTRIAIS 
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1.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
MOVSTEEL  - TRANSFORMAÇÃO DE METAIS, LDª.   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial de Nelas - Cedência de terreno à firma �MOVSTEEL�.-----------------------
---- I. Resumo histórico --------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Em reunião de 31/07/2002, deliberou a Ex.mª. Câmara ceder um lote de terreno (Lote 52) 
na Zona Industrial de Nelas a �Fernando Mendes Fonseca�.-------------------------------------------
---- 2. Em reunião de 28/04/2004, deliberou também ceder um lote de terreno na mesma Zona 
Industrial a �Luis Abrantes e Francisco Batista�.---------------------------------------------------------
---- 3. Entretanto, �Fernando Mendes Fonseca� solicitou a anulação da cedência do seu lote, 
devido a ter constituído uma sociedade com �Luis Abrantes e Francisco Batista�, cujo terreno 
apresenta maior área. Esta anulação foi deliberada em reunião de 28/04/2004.----------------------
---- II. Condições actuais ------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Luis Abrantes e Francisco Batista solicitam, agora, a anulação da cedência efectuada em 
28/04/2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Fernando Mendes Fonseca solicita de novo a cedência do lote 52 em nome da 
�MOVSTEEL � Transformação de Metais, Ldª.�. sociedade em que os três intervenientes no 
processo são sócios.-------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Parecer dos Serviços---------------------------------------------------------------------------------
---- a) Apesar de se ter anulado a cedência a Fernando Mendes Fonseca, o lote 52 ainda se 
encontra por atribuir, pelo que, caso a Ex.mª. Câmara assim o entenda, pode ser atribuído à 
firma Movsteel � Transformação de Metais, Ldª. --------------------------------------------------------
---- b) Solicito também a anulação da cedência da parcela de terreno atribuída a Luis Abrantes e 
Francisco Batista, já que é por vontade expressa dos requerentes que a solicitam.------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- Face à informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a cedência de uma parcela de terreno localizada na Zona Industrial de 
Nelas � Lote nº. 52, à firma �Movsteel � Transformação de Metais, Ldª.�, nas condições 
habituais, que a seguir se transcrevem: --------------------------------------------------------------------
---- CONDIÇÕES DE VENDA ----------------------------------------------------------------------------
---- 1 - Venda em regime de propriedade plena;----------------------------------------------------------
---- 2 - Preço de venda é de um euro e vinte e cinco cêntimos o metro quadrado; ------------------
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, com 
todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a laborar;-------
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ------------------------------------------------------------------------------
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra.---------------------------------------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, anular a cedência da parcela de terreno 
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atribuída a �Luis Abrantes e Francisco Batista�, em reunião do Executivo Camarário realizada 
em 28 de Abril de 2004.-------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 2 � SUBSÍDIOS 
 
2.1.UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO - PEDIDO DE APOIO 
---- Presente um ofício datado de 7 de Abril de 2006, da União Humanitária dos Doentes com 
Cancro � Associação Humanitária de Solidariedade Social e de Benificência, com sede em 
Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------
---- �União Humanitária dos Doentes com Cancro � Pedido de Apoio.-------------------------------
---- Os melhores cumprimentos.-----------------------------------------------------------------------------
---- A União Humanitária dos Doentes com Cancro é uma Associação Humanitária, de 
Solidariedade Social e de Beneficência sem fins lucrativos que tem como objectivo apoiar os 
doentes com cancro e seus familiares e sensibilizar a opinião pública sobre esta doença.----------
---- Em instalações cedidas pela Câmara Municipal de Lisboa, no dia 7 de Abril de 2002 (Dia 
Mundial da Saúde), a União Humanitária dos Doentes com Cancro inaugurou o Núcleo de 
Apoio ao Doente Oncológico, um espaço de âmbito nacional, inteiramente gratuito, de extrema 
importância para todos os doentes oncológicos, familiares e população em geral, com as 
seguintes valências: Apoio Médico, Apoio Multidisciplinar a Crianças com Cancro, Apoio 
Psicológico, Biblioteca, Centro de Documentação e Informação, Grupos de Entre-ajuda, 
Serviço de Voluntariado e Terapia de Grupo.-------------------------------------------------------------
---- Ao concentrar num só espaço os mais urgentes apoios de âmbito oncológico, num local 
com porta aberta, onde toda a população pode ser atendida de imediato, de uma forma simples, 
anónima e sem burocracias, o Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico, sito na Avenida de 
Ceuta Norte, Lote 11, Loja 2, foi já considerado pela comunicação social como sendo �pioneiro 
no nosso país, é um marco histórico na luta contra o cancro e no apoio ao doente oncológico�. 
A médio prazo, assim que angariemos os fundos necessários, contamos abrir núcleos 
semelhantes em todas as cidades do País.------------------------------------------------------------------
---- A par de outras actividades, a União promove ainda diversas campanhas de sensibilização e 
de prevenção ao longo do ano e campanhas antibagismo, presta Apoio Domiciliário, Apoio 
Hospitalar, Assistência Social e apoio específico a todas as mulheres relativamente ao cancro da 
mama, divulga o Código Europeu Contra o Cancro da Comissão Europeia e criou o Livro 
Verde Contra o Cancro e a Linha Contra o Cancro (presente nas listas telefónicas da PT, em 
Serviços de Aconselhamento e Apoio e nas Páginas Amarelas na Internet, em www.pai.pt - 
Telefones Úteis � Aconselhamento e Apoio), através da qual prestamos um apoio muito 
concreto a centenas de doentes, inclusivé acamados, de Norte a Sul do País. Recebemos em 
média dezasseis telefonemas por dia o que totaliza um apoio a cerca de trezentos e cinquenta e 
dois doentes por mês.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- Em nome da União e de todos os doentes com cancro que esta associação representa, com o 
objectivo de viabilizar e optimizar o funcionamento do Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico 
e da Linha Contra o Cancro, a prossecução de todas as nossas demais actividades, bem como 
assegurar a nossa sobrevivência (pois todos os apoios que prestamos são gratuitos, pelo que a 
União sobrevive exclusivamente de donativos), correspondendo assim aos anseios e 

http://www.pai.pt
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expectativas de todos os doentes oncológicos e seus familiares, face aos nossos escassos meios, 
vimos pela presente, humildemente, solicitar o indispensável apoio da Câmara Municipal de 
Nelas para este ano expresso na oferta de um donativo até 2.500,00 �, o que desde já muito 
agradecemos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Na expectativa da vossa melhor atenção a este pedido, gratos pela vossa solidariedade, 
subscrevemo-nos com estima e elevada consideração.�. ------------------------------------------------ 
---- Presente também uma informação datada de 26 de Junho de 2006, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �União Humanitária  dos Doentes com Cancro � Pedido de apoio.-------------------------------
---- A União Humanitária dos Doentes com Cancro é uma Associação Humanitária de 
Solidariedade Social e de Beneficência sem fins lucrativos que tem como finalidade não só 
apoiar os doentes com cancro e sua família como também sensibilizar a opinião pública sobre 
esta doença.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em 2002, foi inaugurado em Lisboa o Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico, intervindo a 
nível nacional, de forma gratuita e de extrema importância para os doentes, familiares e 
população em geral, através das valências que possui, tais como: apoio médico, apoio 
psicológico, biblioteca, serviço de voluntariado, etc. São também importantes as campanhas de 
informação e de prevenção que promove, sejam as campanhas de antitabagismo nas Escolas, o 
apoio específico a todas as mulheres com cancro da mama e a criação da linha contra o cancro.-
---- Este Núcleo foi considerado já pela Comunicação Social como �pioneiro no nosso País, 
sendo um marco histórico na luta contra o cancro e no apoio ao doente oncológico�.--------------
---- No Concelho de Nelas existe um número significativo de doentes com cancro, incluindo 
crianças, que a qualquer momento necessitam de ter apoio médico e psicológico. Contactado o 
referido Núcleo, este poderá prestar esse apoio, através da linha contra o cancro.-------------------
---- No entanto, por forma a corresponder aos anseios e expectativas de todos os doentes 
oncológicos e seus familiares, esta Associação Humanitária solicita apoio económico para fazer 
face aos escassos meios.--------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500,00 � 
(quinhentos euros) à União Humanitária dos Doentes com Cancro � Associação Humanitária de 
Solidariedade Social e de Beneficência.--------------------------------------------------------------------  
2.2.AMI - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL - NÚCLEO DE NELAS - 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 
---- Presente um ofício datado de 19 de Junho de 2006, da Assistência Médica Internacional � 
Núcleo de Nelas, que a seguir se transcreve:--------------------------------------------------------------
---- �Ex.mos Srs. Vereadores do Partido Social Democrata da Câmara Municipal de Nelas.------
---- O Núcleo de Nelas da AMI, convida Vªs. Exas a participar no Jantar de angariação de 
fundos, que este Núcleo vai organizar no âmbito da vinda a Nelas do Dr. Fernando Nobre.-------
---- O Jantar será seguido de uma mesa-redonda e realiza-se no dia 24 de Junho, às 19h30m, nas 
�Casas do Visconde�, na Rua Arq. Keil do Amaral, nº. 82, em Canas de Senhorim.----------------
---- Pedia-se confirmação até ao dia 22 de Junho, através do telefone 919199943.�.---------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500,00 � 
(quinhentos euros) à Assistência Médica Internacional � Núcleo de Nelas.-------------------------- 
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 3 - DIVERSOS 

 
3.1.PROTOCOLO ENTRE A DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA DA 
BEIRA LITORAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS COM O OBJECTIVO DE 
PROMOVER AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA 
HABITAÇÃO E LOGRADOURO, DESIGNADA POR CASA DA MALTA, SEDEADA 
NA QUINTA DA CAL, EM NELAS 
---- Presente um Protocolo a celebrar entre a Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral 
e a Câmara Municipal de Nelas, que a seguir se transcreve:-------------------------------------------- 
------------------------------------------------ PROTOCOLO ------------------------------------------------
---- Entre a Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, adiante designada por DRABL, 
representada pelo seu Director Regional, licenciado em Direito António José Nunes Ramos e a 
Câmara Municipal de Nelas, adiante designada por CMN, representada pela sua Presidente, 
licenciada em Medicina Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, é celebrado o 
presente Protocolo de cooperação, que se passa a reger pelas seguintes cláusulas:------------------
----------------------------------------- CLAUSULA PRIMEIRA ------------------------------------------
---- A CMN promoverá todas as obras de recuperação e reconstrução da habitação e logradouro, 
designada por Casa da Malta, sedeada na Quinta da Cal, no Centro de Estudos Vitivinícolas do 
Dão, em Nelas, propriedade da DRABL, assumindo a condição de dono da obra.------------------
----------------------------------------- CLÁUSULA SEGUNDA ------------------------------------------
---- Na qualidade de dono da obra, a CMN obriga-se ao integral cumprimento das normas que 
regem a contratação pública das empreitadas, e o adjudicatário dos trabalhos deverá ser 
escolhido com recurso a um dos procedimentos previstos no Decreto-Lei nº. 59/99, de 2 de 
Março.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- CLAÚSULA TERCEIRA -------------------------------------------
---- Para efeitos de comparticipação nos custos totais da empreitada, a CMN promoverá a 
apresentação de uma candidatura ao Programa de Iniciativa Comunitária LEADER +, com vista 
à obtenção de uma comparticipação pública comunitária, responsabilizando-se aquela autarquia 
pela garantia da comparticipação nacional pública local.------------------------------------------------
---------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA --------------------------------------------
---- A DRABL cede temporariamente à CMN o uso e fruto do imóvel designado Casa da Malta, 
enquanto forem realizadas as obras de reconstrução e recuperação do referido imóvel. De igual 
modo, e enquanto durar a empreitada, a DRABL facilitará os acessos viários e o terreno 
necessário na Quinta da Cal, para a movimentação de viaturas, demais equipamento e 
implementação de estaleiro.---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------- CLÁUSULA QUINTA ---------------------------------------------
---- Uma vez concluídos todos os trabalhos de recuperação e reconstrução da habitação e 
logradouro da designada Casa da Malta, este prédio destinar-se-á prioritariamente à realização 
de reuniões de trabalho, exposições e outros eventos de interesse cultural e social, promovidos 
pela DRABL ou pela CMN, não podendo o imóvel ser destinado a habitação.----------------------
---- O presente Protocolo que após a respectiva assinatura por ambas as partes será submetido a 
homologação de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto da Agricultura e Pescas é feito 
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em duplicado, ficando  um exemplar em poder de cada interveniente.--------------------------------
---- Coimbra, ...... de Abril de 2006.------------------------------------------------------------------------
---- Pela Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral � (António José Nunes Ramos).-----
---- Pela Câmara Municipal de Nelas � (Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro).�-------
---- Presente também o Projecto de Regulamento de Utilização da Casa da Malta, que a seguir 
se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA CASA DA MALTA ------------------
-------------------------------------------------- PROJECTO -------------------------------------------------
------------------------------------------------- CAPÍTULO I ------------------------------------------------
----------------------------------------------------- Objecto ---------------------------------------------------
---- Artigo 1.º) A Casa da Malta destinar-se-á prioritariamente à realização de reuniões de 
trabalho, exposições e outros eventos de interesse cultural e social, promovidos pela Direcção 
Regional de Agricultura da Beira Litoral ou pela Câmara Municipal de Nelas.----------------------
---- Artigo 2.º) A utilização do imóvel para outro tipo de actividade depende de prévia 
autorização da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, como proprietário do imóvel. 
---- Artigo 3.º) Fica interdita a utilização do imóvel para fins habitacionais ou comerciais.--------
------------------------------------------------- CAPÍTULO II ----------------------------------------------- 
---------------------------------------------- Comissão de gestão --------------------------------------------
---- Artigo 1.º) A Comissão de Gestão da Casa da Malta será composta por 3 (três) membros, 
nomeadamente, um Presidente e dois vogais e terá um mandato de dois anos.-----------------------
---- Artigo 2.º) O Presidente da Comissão de Gestão é o responsável pelo Centro de Estudos 
Vitivinícolas do Dão, e os restantes vogais serão indicados pelo Director Regional de 
Agricultura da Beira Litoral e pela Presidente da Câmara Municipal de Nelas.----------------------
---- Artigo 3.º) A Comissão de Gestão reúne por iniciativa de qualquer um dos seus membros, 
devendo as suas deliberações serem exaradas em actas.-------------------------------------------------
---- Artigo 4.º) A Comissão de Gestão tem como missões:----------------------------------------------
---- - a) Zelar pelas condições de funcionamento do imóvel.--------------------------------------------
---- - b) Propor as obras e os arranjos necessários à criação de melhores condições de 
habitabilidade do imóvel e respectivos acessos.----------------------------------------------------------
---- - c) Aprovar o calendário dos eventos a serem promovidos pela Câmara Municipal de Nelas 
ou pela Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral.---------------------------------------------
------------------------------------------------ CAPITULO III -----------------------------------------------
--------------------------------------------------- Eventos -----------------------------------------------------
---- Artigo 1.º) Os eventos a realizar na Casa da Malta, sejam de características pontuais, 
temporárias ou sazonais, deverão ser inscritos num calendário a aprovar pela Comissão de 
Gestão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 2.º) Os eventos com características temporárias ou sazonais não deverão ultrapassar 
a duração de 30 (trinta) dias.---------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 3.º) Terão prioridade no calendário de eventos, todos aqueles que estejam 
directamente ligados às actividades culturais, socais ou económicos do concelho de Nelas ou da 
região vitivinícola do Dão.-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- CAPÍTULO IV ------------------------------------------------
-------------------------------------------- Acesso às instalações --------------------------------------------
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---- Artigo 1.º) A Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral compromete-se a garantir o 
acesso dos utentes  às instalações da Casa da Malta a qualquer hora do dia.-------------------------
---- Artigo 2.º) Os membros da Comissão de Gestão são responsáveis pelo acesso às instalações 
da Casa da Malta, podendo delegar tal responsabilidade a funcionários da Direcção Regional de 
Agricultura da Beira Litoral ou da Câmara Municipal de Nelas, ficando no entanto os 
respectivos nomes exarados em acta.-----------------------------------------------------------------------    
------------------------------------------------ CAPÍTULO V ------------------------------------------------
--------------------------------------------- Considerações finais --------------------------------------------
---- Artigo 1.º) O presente regulamento pode a todo o tempo ser alterado por comum acordo 
entre a Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral e a Câmara Municipal de Nelas, 
salvaguardando-se no entanto o disposto no artigo 3.º do Capítulo I.----------------------------------
---- Artigo 2.º) O período de utilização do imóvel, objecto do presente Regulamento, vigorará 
durante 10 (dez) anos, podendo ser renovado por iguais períodos, por comum acordo entre a 
Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral e a Câmara Municipal de Nelas.�.-------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação atrás descrito.---  
3.2.CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE JOSÉ DE TAVARES 
MORAIS DA CUNHA E A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA DRª. ISAURA 
LEONOR MARQUES DE FIGUEIREDO SILVA PEDRO 
---- Presente um Contrato de Comodato celebrado entre José de Tavares Morais da Cunha e a 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas Drª. Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, que a seguir se transcreve:--------------------------------------------------------------------
---- �Entre:------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � José de Tavares Morais da Cunha, contribuinte fiscal nº. 120636557, casado com Maria 
Teresa Pereira Coutinho Nolasco de Tavares, residente na Estrada da Luz nº. 116 � 6º. Esqº., 
1600-162 LISBOA -------------------------------------------------------------------------------------------
---- e 2 � Câmara Municipal de Nelas, representada pela respectiva Presidente do Município 
Sra. Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro.-------------------------------------------
---- Foi celebrado e reduzido a escrito particular o presente contrato de comodato que se regerá 
pelas seguintes cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � José de Tavares Morais da Cunha é dono e legítimo proprietário do prédio urbano 
denominado �Casa de Tavares�, sito no Largo General José de Tavares, em Nelas, freguesia e 
concelho de Nelas, composto por casa de habitação, dependências e jardim e onde também 
mantém residência.--------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Por seu lado, a Câmara Municipal de Nelas pretende que o jardim do referido prédio, 
propriedade do aqui 1º. outorgante, seja aberto ao público durante os fins-de-semana e feriados 
dos meses de Julho e Setembro e todos os dias do mês de Agosto de 2006, com abertura às nove 
horas e encerramento às vinte horas.-----------------------------------------------------------------------
---- 3 � Pela Câmara Municipal de Nelas foi dito que se compromete a efectuar a limpeza do 
referido jardim, tendo em conta o valor ambiental, ecológico e recreativo do mesmo, ficando 
responsável por qualquer dano daí emergente e responsabilizando-se ainda pelos danos que 
possam ocorrer na propriedade do 1º. outorgante pela abertura ao público do referido jardim.----
---- 4 � Foi ainda dito pela Câmara Municipal de Nelas que, aquando da abertura do jardim, 
para aí será destacado um vigilante que terá como encargo abrir e fechar o portão de acesso ao 
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jardim durante os períodos de abertura ao público, certificando-se de que à hora de fechar não 
há intromissões indesejáveis e recolhendo detritos, nomeadamente plásticos, latas, garrafas, 
pontas de cigarro, papeis e outros objectos poluentes, mantendo a maior cordialidade para com 
os utentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5 � O portão a abrir para acesso ao jardim será o portão que dá para a Rua da Barqueira, 
portão esse que anteriormente será restaurado pela Câmara Municipal de Nelas, não só para o 
poder abrir e fechar devidamente, mas também porque, em parte, foi deteriorado pelos 
contentores do lixo aí colocados durante alguns anos.---------------------------------------------------
---- 6 � José de Tavares Morais da Cunha concorda com a pretensão e as condições da Câmara 
Municipal de Nelas pelo que, dentro dos limites e objectivos do aqui acordado, empresta o 
jardim de sua casa à Câmara Municipal de Nelas para que o possa abrir ao público, 
salvaguardando, no entanto, a privacidade de algum evento familiar que possa ocorrer, facto 
que será atempadamente comunicado afim de que nesse dia o jardim não seja aberto.-------------
---- 7 � Este contrato é celebrado pelo prazo de três meses com inicio em 1 de Julho de 2006 e 
pode ser renovado para igual período dos anos seguintes, por acordo expresso das partes.--------
---- Nelas, 1 de Julho de 2006.�-----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Comodato atrás descrito.------     
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2006 - CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2006, n.ºs 9 e 10, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2006, n.º 8, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------------------- 
 

 5 - LOTEAMENTOS 
 
5.1.DISCUSSÃO PÚBLICA  - ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº. 
2/2002 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº. 4/2001 - ALGERÁS - NELAS. 
REQUERENTE: NELSON DA CRUZ COSTA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Discussão Pública - Alteração ao Alvará de Loteamento nº. 2/2002 � Processo de 
Loteamento nº. 4/2001 � Algerás - Nelas. Requerente: Nelson da Cruz Costa. ----------------------
---- No seguimento da deliberação tomada em Reunião de Câmara de 30 de Maio de 2006, 
procedeu-se à abertura de um período de discussão pública que terminou no dia 10 de Julho de 
2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Visto não se ter verificado qualquer reclamação durante o período acima descrito, poderá 
ser aprovada a alteração requerida pelo Sr. Nelson da Cruz Costa de acordo com o processo 
entregue nestes Serviços, procedendo-se assim à alteração, que consiste:----------------------------
---- 1) Aumentar a área de Implantação de 320 m2  (288 m2  da moradia e 32 m2   do anexo)   
para  482m2 (450m2 da moradia e 32m2 do anexo).-------------------------------------------------------
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---- Assim, a alteração proposta dará origem a um aditamento ao alvará inicial, que irá 
modificar as seguintes alíneas:------------------------------------------------------------------------------
---- ...6) � A implantação das edificações a erigir nos lotes deverá observar o descrito bem como 
os afastamentos indicados na planta de síntese � desenho nº. 7 (folha nº. 264 do processo de 
loteamento nº. 4/2001).---------------------------------------------------------------------------------------
---- 7)... h) Área de Implantação:----------------------------------------------------------------------------
---- - Lote 1 ..........................................................................................................482 m2;-----------
---- - Lote 2 ..........................................................................................................242 m2;-----------
---- - Área total de implantação .......................................................................... 724 m2;-----------
---- -  l) Percentagem de ocupação do solo ......................................................... 23,15%.----------
---- Mantém-se as restantes prescrições do alvará n.º 2/2002 na parte que não foi revogada.------
---- A alteração pretendida pelo requerente cumpre os parâmetros urbanísticos constantes do 
plano municipal de ordenamento do território sem dar lugar a variação das taxas a pagar, por se 
manterem as áreas brutas de construção.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao Alvará de Loteamento nº. 
2/2002 � Processo de Loteamento nº.4/2001 � Algerás - Nelas, em que é requerente Nelson da 
Cruz Costa, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
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 3 de Julho de 2006 e 13 de Julho de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 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 3 de Julho de 2006 e 13 de Julho de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 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, 
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destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 3 de Julho de 2006 e 13 de Julho de 
2006, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte 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 DECRETO-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 3 de 
Julho de 2006 e 13 de Julho de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.3.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "ERGOVISÃO, GRUPO 
OPTICO". LOCAL: EDIFÍCIO CENTRAL, NA AVª. DA LIBERDADE, EM NELAS. 
REQUERENTE: ERGOVISÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÓPTICA, S.A.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 6 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento comercial � �Ergovisão, Grupo Óptico�. Local: Edifício Central, na Avª. da 
Liberdade, em Nelas. Requerente: Ergovisão, Comércio e Indústria de Óptica, S.A.---------------
---- 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 solicitado autorização para colocação de 3 anúncios luminosos com as 
dimensões de 1.40x0.45 m, de acordo com a 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 dos 
três 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. 
858, de 04/07/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 10,00 h às 19,00 h, 
com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30h, de segunda sexta-feira. Aos sábados, 
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funcionará com o horário das 10,00 h às 13,00 h e encerra 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 � �Ergovisão, Grupo Óptico�, 
sito no Edifício Central, na Avª. da Liberdade, em Nelas, em que é requerente a firma 
Ergovisão, Comércio e Indústria de Óptica, S.A., nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------------  
6.4.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL (ÉCOMARCHÉ). LOCAL: NELAS. REQUERENTE: EXPANSOL - 
SOCIEDADE LUSITANENSE, INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de autorização de localização de estabelecimento comercial (Écomarché). Local: 
Nelas. Requerente: Expansol � Sociedade Lusitanense, Investimento Imobiliário, S.A.------------
---- 1 � De acordo com a Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, os estabelecimentos de comércio a 
retalho com área de venda superior a 500,00 m2, estão sujeitos a um pedido de autorização, da 
competência da Direcção Regional da Economia do Centro (artigo 6.º).------------------------------
---- 2 - No entanto, um dos documentos instrutórios é o parecer de localização desta Câmara 
Municipal (alínea b, do n.º 2, do artigo 11.º, conjugado com o artigo 5.º).----------------------------
---- 3 � O terreno no qual se propõe a ampliação do edifício comercial situa-se em espaço 
urbano 1, zona residencial de Nelas, R2, segundo o Regulamento do PDM.-------------------------
---- 4 � O estabelecimento Écomarché pretende ampliar a área bruta de construção de 900,00 m2 
para 1546,00 m2 (uma diferença de 646,00 m2). Com esta ampliação, cria mais espaço para 
colocação de expositores, espaços destinados a comércio, armazéns e instalações sanitárias.-----
---- 5 � Assim, desde que sejam cumprida as medidas de integração no local apresentadas no 
estudo, não vejo qualquer inconveniente na aprovação da localização.�.-----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de autorização de localização de 
estabelecimento comercial - Écomarché, sito em Nelas, em que é requerente a firma Expansol � 
Sociedade Lusitanense, Investimento Imobiliário, S.A., nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------  
6.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DE UM ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "DECRETO", EM 
NELAS. REQUERENTE: ANSELMO MELO MOREIRA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas � �Decreto�, em Nelas. Requerente: Anselmo Melo 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 bebidas poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana, 
artigo 7º., do Capítulo III.------------------------------------------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-07-2006 

 

12 

---- 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 3 toldos (1,20 de largura por 0,60  de 
avanço cada) e um anúncio luminoso (2,40x0,50m), de acordo com a 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 dos 
três toldos e 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. 
789, de 24/05/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 06,00 h às 02,00 h 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 de bebidas � �Decreto�, sito em Nelas, em 
que é requerente Anselmo Melo Moreira, 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 DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "YOUNG SHOP". 
LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, Nº.152, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
MARIA DA GRAÇA VASCONCELOS CASTANHEIRA  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário de um  
estabelecimento comercial � �Young Shop�. Local: Rua do Comércio, nº. 152, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Maria da Graça Vasconcelos Castanheira.------------------------------------
---- 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 solicitado autorização para colocação de um anúncio luminoso com as 
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dimensões de 3.45x0.60 m, de acordo com a 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. 
877, de 12/07/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 09,00 h às 19,00 h, 
com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h de Segunda a Sexta-Feira. Sábado funcionará 
das 09,00 h às 13,00 h 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 um  estabelecimento comercial � �Young Shop�, sito na 
Rua do Comércio, nº. 152, em Canas de Senhorim, em que é requerente Maria da Graça 
Vasconcelos Castanheira, 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 DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "CLUB DE VÍDEO 
LONG LAY". LOCAL: RUA DR. JOSÉ GUILHERME FAURE (QUINTA DO 
POMAR), EM NELAS. REQUERENTE: MICHAEL ANTHONY SOEIRO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário de um  
estabelecimento comercial � �Club de Vídeo Long lay�. Local: Rua Dr. José Guilherme Faure 
(Quinta do Pomar), em Nelas. Requerente: Michael Anthony Soeiro.---------------------------------
---- 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 solicitado autorização para colocação de um anúncio luminoso com as 
dimensões de 2,00x0,50 m, de acordo com a 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 
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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. 
872, de 10/07/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 18,00 h às 23,00 h 
de Segunda a Sexta-Feira e Sábado das 15,00 h às 23,00 h. 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 um  estabelecimento comercial � �Club de Vídeo Long lay�, 
sito na Rua Dr. José Guilherme Faure - Quinta do Pomar, em Nelas, em que é requerente 
Michael Anthony Soeiro, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------  
6.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE CERVEJARIA - "PONTO DE 
ENCONTRO". LOCAL: RUA DIREITA, EM CARVALHAL REDONDO. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO PAIS LOPES  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário de um  
estabelecimento de cervejaria - �Ponto de Encontro�. Local: Rua Direita, em Carvalhal 
Redondo. Requerente: José António Pais Lopes.---------------------------------------------------------
---- 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 cervejaria poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana, 
de acordo com a alínea a), do artigo 7º., do Capítulo III, do regulamento.----------------------------
---- II. O requerente solicita o mapa de horário das 09,00 horas às 02,00 horas de Domingo a 
Quinta-Feira e das 09,00 horas às 04,00 horas às Sextas-Feiras, Sábados e vésperas de feriados.-
---- Para poder encerrar às 04,00 horas, a Câmara Municipal poderá alargar os limites fixados 
no regulamento, desde que devidamente instruído com o atestado da Junta de Freguesia e a 
força policial em como o alargamento do período de funcionamento não afecta a segurança, a 
tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes, de acordo com o artigo 13.º.--------------------
---- III. A Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo e a GNR de Canas de Senhorim emitiram 
parecer favorável, na condição de não pôr em causa a tranquilidade, sossego e segurança das 
pessoas que ali residem.--------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. 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 1 luminoso com as dimensões de 
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0,50x0,70 m e de uma tabuleta com 3,00x0,60 m, de acordo com a fotografia apresentada.-------
---- 1) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso e da tabuleta.-----------------------------------------------------------------------------
---- 2) 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- VI) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
697, de 22/05/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 09,00 h às 2,00 h de 
domingo a quinta-feira e às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado até às 04,00 h, desde 
que não seja posta em causa a segurança e tranquilidade pública.-------------------------------------
---- 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 um  estabelecimento de cervejaria - �Ponto de Encontro�, 
sito na Rua Direita, em Carvalhal Redondo, em que é requerente José António Pais Lopes, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------  
6.9.PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTO "ALTUS BAR", DAS 2 HORAS PARA AS 4 HORAS DA 
MANHÃ, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. LOCAL: 
EDIFÍCIO GRÃO VASCO, EM NELAS. REQUERENTE: ALTUS BAR, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento �Altus Bar�, das 2 
horas para as 4 horas da manhã, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. Local: Edifício 
Grão Vasco, em Nelas. Requerente: Altus Bar, Ldª. -----------------------------------------------------
---- I. A requerimento do interessado, a Câmara Municipal tem competência para alargar os 
limites impostos pelo regulamento de horário, de acordo com o artigo 13º., do Capítulo III do  
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
Prestação de Serviços no Concelho de Nelas.-------------------------------------------------------------
---- II. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável. No entanto, a GNR de 
Nelas, por questões de uniformidade, tranquilidade e repouso dos cidadão, é de opinião que este 
bar deverá usufruir do horário usual, com encerramento às 02,00 horas durante a semana, com 
excepção das sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, que poderá encerrar às 04,00 horas.-
---- III. Atendendo a que este bar se localiza numa zona residencial e de forma a garantir a 
segurança, tranquilidade e repouso dos munícipes aí residente, sou de opinião que deverá 
manter o mapa de horário em vigor, com encerramento às 02,00 horas de Domingo a Quinta-
Feira e às 04,0 horas nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado. -------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª. �.---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o mapa de horário em vigor, com 
encerramento às 02,00 horas de Domingo a Quinta-Feira e às 04,00 horas nas sextas-feiras, 
sábados e vésperas de feriado, do estabelecimento �Altus Bar�, sito no Edifício Grão Vasco, em 
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Nelas, em que é requerente a firma Altus Bar, Ldª., nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-----------------------------------------------------------  
6.10.PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTO "CAFÉ DA ASSOCIAÇÃO DO FOLHADAL", ATÉ ÀS 
QUATRO HORAS DA MANHÃ DE TODOS OS DIAS DA SEMANA, NOS MESES DE 
JUNHO A SETEMBRO DE 2006. LOCAL: FOLHADAL. REQUERENTE: ANA 
ISABEL CASANOVA MOREIRA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento �Café da 
Associação do Folhadal�, até às 4 horas da manhã de todos os dias da semana, nos meses de 
Junho a Setembro de 2006. Local: Folhadal. Requerente: Ana Isabel Casanova Moreira. ---------
---- I. A requerimento do interessado, a Câmara Municipal tem competência para alargar os 
limites impostos pelo regulamento de horário, de acordo com o artigo 13º., do Capítulo III do  
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
Prestação de Serviços no Concelho de Nelas.------------------------------------------------------------- 
---- II. O requerente possui o mapa de horário com funcionamento até às 02,00 horas de todos 
os dias da semana.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável. No entanto, a GNR de 
Nelas, por questões de uniformidade, tranquilidade e repouso dos cidadão, é de opinião que este 
café deverá usufruir do horário usual, com encerramento às 02,00 horas durante a semana, com 
excepção das sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, que poderá encerrar às 04,00 horas.-
---- IV. Atendendo a que este café se localiza numa zona consolidada do Folhadal, e devido a 
critérios de uniformidade e tranquilidade, proponho que se permita o horário de funcionamento 
de Domingo a Quinta-Feira até às 02,00 horas e às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado 
até às 04,00 h.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª. �.---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alargamento de horário de 
funcionamento de estabelecimento �Café da Associação do Folhadal�, sito ao Folhadal, em que 
é requerente Ana Isabel Casanova Moreira, com encerramento às 02,00 horas de Domingo a 
Quinta-Feira e às 04,00 horas nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, 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 
quinze horas e cinquenta 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, 
_______________________________________ 


