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ACTA Nº. 10 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA              
                                       MUNICIPAL  DE  NELAS,   REALIZADA  EM  TRINTA  DE 
                                       MAIO DE DOIS MIL E SEIS 
 
---- Aos trinta dias do mês de Maio 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 maioria, a acta da reunião anterior realizada em 9 de Maio de 2006, 
com a abstenção do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, por não ter estado 
presente nessa reunião por se encontrar de férias, 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: 657.611,47 � (seiscentos e cinquenta e sete mil 
seiscentos e onze euros e quarenta e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
155.096,61 � (cento e cinquenta e cinco mil noventa e seis euros e sessenta e um 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 3º. Ciclo do Ensino Básico de Nelas � Atribuição ao melhor aluno 
do 12º. Ano de escolaridade do prémio de maior relevo � 1.000 euros � com o nome do Escritor 
António Lobo Antunes; --------------------------------------------------------------------------------------
---- Rede Camarária Nível 1 � Viseu Digital � Aceita de adjudicação; -------------------------------
---- Nelviga � Vigas de Nelas, Ldª. � Cedência de terreno na Zona Industrial de Nelas  - 
Pagamento do terreno em quatro prestações.-------------------------------------------------------------- 
---- 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.------------------------------------------------------------------------------------ 
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ORDEM DO DIA 

 
1 - OBRAS PÚBLICAS 

 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva.------------
1.1.ARRANJO DO PARQUE DE SÃO MIGUEL, EM NELAS - 1º ORÇAMENTO DE 
TRABALHOS A MAIS COM PREÇOS CONTRATUAIS E 1º. ORÇAMENTO DE 
TRABALHOS A MAIS COM PREÇOS ACORDADOS - APROVAÇÃO DE MINUTA 
DE CONTRATO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato para execução da 
empreitada de �Arranjo do Parque de São Miguel, em Nelas � 1º. orçamento de trabalhos a 
mais com preços contratuais e 1º. orçamento de trabalhos a mais com preços acordados�, a qual 
fica anexa à acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante.---------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva.---------------- 
1.2.SANEAMENTO DO SECTOR SUL/NORTE NELAS/FOLHADAL - E.T.A.R. DO 
FOLHADAL - REVISÃO DE PREÇOS 
---- Presente uma informação datada de 21 de Abril de 2006, do Gabinete Técnico de Viseu, 
que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------ ----
---- �Saneamento do Sector Sul/Norte Nelas/Folhadal- ETAR do Folhadal -------------------------
---- Conforme solicitado através do ofício nº. 1304, datado de 6 de Abril de 2006, da Câmara 
Municipal de Nelas, sobre o estudo da revisão de preços, apresentado pela firma Amadeu 
Gonçalves Cura & Filhos, Ldª., adjudicatária da obra em referência, informa-se o seguinte: -----
---- a) � Elaborou este Gabinete o cálculo da respectiva revisão de preços, que se junta em 
anexo e cujo valor é de 2.166,64 �; ------------------------------------------------------------------------
---- b) � A revisão de preços foi elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 6/2004, de 6 de 
Janeiro e foram revistos os autos de medição nºs. 1, 2 e 3.----------------------------------------------
---- c) � Foi utilizada a fórmula de cálculo prevista no C. E. e o plano de pagamentos aprovado.-
---- d) � Assim, o valor de 2.487,44 � apresentado na revisão efectuada pelo adjudicatário, 
deverá ser rectificada para o valor indicado na alínea a) da presente informação.�------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Maio 
de 2006, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------- --------
---- �Saneamento do Sector Sul/Norte Nelas/Folhadal � E.T.A.R. do Folhadal. - Revisão de 
Preços. Requerente: Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ldª.------------------------------------------
---- I � Apresentou a firma adjudicatária o estudo da Revisão de Preços da obra em referência 
no valor total de 2.487,44 �.---------------------------------------------------------------------------------
---- Este estudo foi enviado ao GAT de Viseu para análise, que informou o seguinte:--------------
---- Refeitos os cálculos, o valor da revisão é de 2.166,64 �.-------------------------------------------
---- II � Estes Serviços concordam com o parecer do GAT de Viseu, pelo que a firma 
adjudicatária tem a receber o valor de 2.166,64 �. -------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Revisão de Preços da obra de 
�Saneamento do Sector Sul/Norte Nelas/Folhadal � E.T.A.R. do Folhadal�, no valor de 
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2.166,84  � (dois mil cento e sessenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), sem IVA, nos 
termos e de acordo com a informação do Gabinete Técnico de Viseu e da informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descritas.--------------------------------------------------------------- 
1.3.AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CARVALHAL REDONDO - AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Ampliação do Cemitério de Carvalhal Redondo�, adjudicada à firma J. M. Figueiredo, Ldª., 
pela importância de 24.850,30 � (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta euros e trinta 
cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi 
presente nesta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita.--------------------------- 
1.4.BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO/REPARAÇÃO DA 
CLARABOIA E TECTO FALSO - AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA 
FINAL 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Provisória e a Conta 
Final da obra de �Beneficiação do Edifício dos Paços do Concelho/Reparação da claraboia e 
tecto falso�, adjudicada à Firma Irmãos J. Santos, Ldª., pela importância de 11.488,62 � (onze 
mil quatrocentos e oitenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos), de acordo com os 
documentos elaborados pelos Serviços Técnicos de Obras e que foram presentes nesta reunião.- 
1.5.BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO/AQUECIMENTO 
CENTRAL - AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Provisória e a Conta 
Final da obra de �Beneficiação do Edifício dos Paços do Concelho/Aquecimento Central�, 
adjudicada à Firma Aquecinelas � Aquecimento Central, Canalizações e Gás, Ldª., pela 
importância de 24.850,00 � (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta euros), de acordo com os 
documentos elaborados pelos Serviços Técnicos de Obras e que foram presentes nesta reunião.- 
1.6.EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 697.670,00 �, DESTINADO A FINANCIAR OS 
PROJECTOS DE INVESTIMENTO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 
DE 2006  
---- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido 
Socialista, Engº. João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge 
Manuel Branquinho de Pais Monteiro, contrair um empréstimo no valor de 697.670,00 � 
(seiscentos e noventa e sete mil seiscentos e setenta euros), nos termos e de acordo com o 
Caderno de Encargos, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------
---- �1 � O Empréstimo a contrair pelo Município de Nelas destina-se a financiar os projectos 
de investimentos das Grandes Opções do Plano para o ano de 2006, do seguinte modo:-----------
---- a) concretizar o financiamento a definir dos projectos do Plano Plurianual de Investimentos, 
que por falta de receitas de capital para o ano de 2006, ficaram a aguardar fontes de 
financiamento;-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) reforçar as dotações já definidas, mas insuficientes, dos projectos do Plano Plurianual de 
Investimentos no corrente ano de 2006;--------------------------------------------------------------------
---- c) apoio financeiro a projectos em curso e constantes do Plano Plurianual de Investimentos 
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para o ano de 2006;-------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Montante de financiamento: 697.670,00 � (seiscentos e noventa e sete mil seiscentos e 
setenta euros);--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � Prazo global: 10 anos;-------------------------------------------------------------------------------
---- 4 � O valor do empréstimo deverá estar disponível para utilização logo após a sua 
aprovação;------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5 � A Câmara Municipal reserva-se o direito de utilizar na totalidade ou em parte o presente 
financiamento.�.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Engº. João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel Branquinho de Pais Monteiro, apresentaram a 
declaração de voto que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------
---- �Porque durante a campanha eleitoral e após a tomada de posse, foi dito pela actual maioria 
que a Câmara de Nelas se encontrava numa situação de sobre-endividamento;----------------------
---- Porque nos últimos anos dos mandatos do Partido Socialista, a Câmara de Nelas não 
recorreu a nenhum empréstimo, consciente das dificuldades que adviriam da situação de 
esgotamento da capacidade de endividamento;-----------------------------------------------------------
---- Porque o recurso a empréstimos de médio e longo prazo apenas é justificável, em nosso 
entender, para levar a efeito obras de carácter estruturante, de dimensão e valor que ultrapasse 
as possibilidades financeiras da autarquia durante um mandato; --------------------------------------
---- Porque não são indicadas, em concreto, como aliás é exigência legal, quais as obras que se 
pretendem realizar;--------------------------------------------------------------------------------------------
---- Porque entendemos não dever esgotar-se, desta forma a capacidade de endividamento do 
Município, deixando disponível  parte dessa capacidade para fazer face a eventuais situações 
urgentes, em que a autarquia tenha que participar, para aproveitamento de apoios comunitários 
ou outros;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Porque o relatório da auditoria realizada às contas da autarquia desaconselha este tipo de 
procedimento;--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Entendemos que esta proposta de recurso a um novo empréstimo não serve os interesses do 
Concelho e das populações, mas respeitando a vontade da maioria dos eleitores e não querendo 
inviabilizar a concretização do projecto político que foi sufragado em Outubro de 2005, 
abstemo-nos na votação deste empréstimo.�-------------------------------------------------------------- 
1.7.RENEGOCIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO VALOR 
DE 1.995.191,59 � 
---- Presente uma proposta de deliberação datada de 25 de Maio de 2006, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Considerando que o Município contraiu o Empréstimo a médio e longo prazos no valor de 
1.995.191,59 �, em Maio/2000, por um prazo global de 10 anos, sendo o reembolso de capital 
efectuado em apenas 5 anos, o que constitui um elevado encargo orçamental a nível de despesas 
de capital;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Considerando que o montante dos referidos encargos é susceptível de diminuir a capacidade 
de realização do Município, quer neste ano, quer nos próximos;---------------------------------------
---- Considerando as restrições orçamentais já aprovadas e as anunciadas, no sentido de limitar 
progressivamente a capacidade de endividamento do Município; -------------------------------------
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---- Considerando que seria prudente, face àqueles condicionalismos, encetar um processo de 
renegociação com vista ao alargamento do prazo de amortização do empréstimo;------------------
---- Propõe-se que a Câmara Municipal  autorize a Senhora Presidente da Câmara a 
renegociação do Empréstimo a médio e longo prazos, com a entidade financeira Caixa Geral de 
Depósitos, com vista à alteração das condições contratuais que realizem o supra citado.�.--------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido 
Socialista, Engº. João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge 
Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, proceder à renegociação do empréstimo a médio e 
longo prazos no valor de 1.995.191,59 � (um milhão novecentos e noventa e cinco mil cento e 
noventa e um euros e cinquenta e nove cêntimos).-------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Engº. João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, apresentaram 
a declaração de voto que a seguir se transcreve:----------------------------------------------------------
---- �Considerando que:--------------------------------------------------------------------------------------
---- - A renegociação da dívida da autarquia é um instrumento de gestão a que a actual maioria 
pode e deve recorrer, se assim o entender, com vista a melhorar as condições de pagamento 
dessa dívida;----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - O alargamento do período de carência pode, em nosso entender, comprometer gravemente 
a capacidade de endividamento e o cumprimento de responsabilidades perante terceiros em 
anos futuros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A diminuição do valor das amortizações anuais, pelo alargamento do período de liquidação 
do empréstimo, possibilitará a redução da dívida e aumentará a capacidade de endividamento, 
sem comprometer a capacidade financeira da Câmara para fazer face aos seus compromissos; --
---- No entanto, respeitando a vontade da maioria dos eleitores e não querendo inviabilizar a 
concretização do projecto político que foi sufragado em Outubro de 2005, abstemo-nos na 
votação deste ponto.�----------------------------------------------------------------------------------------  
 

2 - ZONAS INDUSTRIAIS 
 

2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - ANULAÇÃO DO TERRENO CEDIDO A JOSÉ 
ANTÓNIO NASCIMENTO RAMOS PINTO 
---- Presente uma carta de José António Nascimento Ramos Pinto, datado de 24 de Março de 
2006, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.ma Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- José António do Nascimento Ramos Pinto, casado, 42 anos de idade, portador do bilhete de 
identidade nº. 8238727, emitido em 25/11/2002, pelo arquivo de identificação de Lisboa, filho 
de Carlos Augusto Ramos Pinto e de Dénia Simões do Nascimento Ramos Pinto, natural de 
Moçambique, residente na Rua do Peso, Lote 5, nº.12, em Nelas, vem por este meio informar 
Vª. Exª. que em virtude de já ter negociado e adquirido uma concessão na Zona Industrial de 
Nelas, venho prescindir da parcela  de terreno que essa Câmara me concedeu, conforme o ofício 
nº. 002490, datado de 01/07/2005.--------------------------------------------------------------------------
---- Desde já agradeço a Vª. atenção e, se entretanto, vier a necessitar de uma nova parcela de 
terreno, voltarei à presença de Vª. Exª. para a solicitar.�.------------------------------------------------
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---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Maio 
de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Anulação de cedência a �José António do Nascimento Ramos 
Pinto�.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I � Em reunião de 29/06/2005 deliberou a Ex.mª. Câmara ceder uma parcela de terreno na 
Zona Industrial de Nelas a �José António do Nascimento Ramos Pinto� para instalação de uma 
unidade industrial relacionada com o ramo automóvel.--------------------------------------------------
---- II � Comunicou agora que, devido a ter adquirido um pavilhão na mesma Zona Industrial, já 
não tem interesse em adquirir a parcela de terreno que lhe foi atribuída.-----------------------------
---- III -  Parecer dos Serviços.------------------------------------------------------------------------------
---- Face à vontade expressa pelo proprietário, estes Serviços julgam ser de anular aquela 
cedência, permitindo-se, assim, a construção a outro investidor interessado. ------------------------
---- No entanto cabe a Vª. Exª. a superior decisão. À superior consideração de Vª. Exª.�. ---------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a anulação da cedência do terreno à Firma 
José António do Nascimento Ramos Pinto, que lhe tinha sido cedido em reunião de 29 de Junho 
de 2005, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.NELVIGA � VIGAS DE NELAS, LDª. � CEDÊNCIA DE TERRENO NA ZONA 
INDUSTRIAL DE NELAS � PAGAMENTO DE TERRENO EM QUATRO 
PRESTAÇÕES 
---- Presente um ofício datado de 28 de Abril de 2006, da Firma Nelviga � Vigas de Nelas, Ldª., 
com sede na Zona Industrial de Nelas, freguesia e concelho de Nelas, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Cedência de terreno na Zona Industrial de Nelas.--------------------------------------------------
---- Vimos pela presente expor o seguinte:----------------------------------------------------------------
---- Em reunião de vinte e sete de Julho de mil novecentos e noventa e nove aprovou a Exmª. 
Câmara Municipal a cedência, à Nelviga � Vigas de Nelas, Ldª., de uma parcela de terreno com 
a área de vinte e um mil e seiscentos metros quadrados.------------------------------------------------
---- Em devido tempo manifestou a Nelviga a intenção de proceder à escritura de compra e 
venda da referida parcela, o que por dificuldades burocráticas, nunca foi possível concretizar.---
---- Tal situação tem-nos acarretado elevados encargos, nomeadamente com uma garantia 
bancária a favor do IAPMEI � Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 
Investimento, entidade que neste momento exerce forte pressão no sentido de ser regularizada 
esta situação, no mais curto espaço de tempo, ameaçando rescindir o contrato existente entre 
aquela instituição e a nossa empresa.-----------------------------------------------------------------------
---- Hoje, que a Câmara Municipal de Nelas está em condições de celebrar a referida escritura é 
a Nelviga, que dada a situação de crise que o país vai atravessando, que não tem possibilidades 
económicas de pagar o valor total do terreno no acto da celebração da escritura.--------------------
---- Nas condições expostas, permitimo-nos solicitar a Vª. Exª. permissão para proceder ao 
pagamento do terreno em quatro prestações, celebrando a escritura de compra e venda do 
terreno no princípio do mês de Maio próximo.------------------------------------------------------------
---- Certos da vossa melhor atenção para a nossa pretensão e na expectativa das v/notícias, 
somos, com muita estima e consideração.�----------------------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 30-05-2006 

 

7 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento em quatro prestações 
mensais do terreno cedido pelo Município de Nelas à Firma Nelviga � Vigas de Nelas, Ldª., por 
deliberações do Executivo de 29 de Julho de1997, 27 de Julho de 1999 e 12 de Janeiro de 2005. 
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar a Senhora Presidente da Câmara a 
outorgar a Escritura de Compra e Venda no Notário Externo aos Serviços deste Município de 
Nelas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3 � SUBSÍDIOS 
 

3.1.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA - 
PEDIDO DE APOIO 
---- Presente o ofício nº. 12/06, datado de 2 de Maio de 2006, da Associação Desportiva, 
Recreativa e Cultural de Moreira, que a seguir se transcreve:------------------------------------------
---- �Pedido de apoio. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Vai esta Associação realizar nos dias 17 e 18 de Junho as Tradicionais Festas do Rio em 
Moreira. Este evento é constituído por uma importante parte lúdica, nomeadamente os jogos 
tradicionais, tendo como ponto alto a travessia do pontão em bicicleta, no dia 18 de Junho.------
---- Tais Festas constituem a manifestação cultural mais importante realizada  nesta Freguesia 
contribuindo, também, para a elevação do bom-nome do nosso Concelho devido às centenas de 
pessoas que nos visitam.--------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, venho por este meio solicitar a Vª. Exª. o contributo possível dessa Câmara para a 
realização das mesmas, em virtude dos encargos já serem algo elevados para esta Associação.--
---- Certo que Vª. Exª. dispensará a atenção devida a este assunto, queira desde já aceitar os 
meus melhores e respeitosos cumprimentos.--------------------------------------------------------------
---------------------------- ORÇAMENTO FESTAS DO RIO 2006. ------------------------------------
---- Conjuntos musicais ..................................................................2.600,00 �;-----------------------
---- Licenças ......................................................................................201,64 �;-----------------------
---- Iluminação do recinto..................................................................500,00 �;-----------------------
---- Cartazes e bilhetes.......................................................................205,00 �;-----------------------
---- Materiais para a vedação do recinto............................................280,00 �;-----------------------
---- Outras...........................................................................................185,00 �.-----------------------
---- Total..........................................................................................3.971,64 �.----------------------- 
---- Presente também uma Proposta de Deliberação, datada de 25 de Maio de 2006 e 
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a 
seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Assunto: Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Moreira � Pedido de apoio-------
---- - Ao abrigo do disposto no artº. 64º./4,b, da LAL e -------------------------------------------------
---- - Considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Que é atribuição da Câmara Municipal apoiar as actividades de interesse municipal de 
natureza desportiva, recreativa e cultural;------------------------------------------------------------------
---- b) Que a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Moreira tem contribuído nas 
últimas décadas para realização de múltiplas actividades de cariz cultural e recreativo; -----------
---- Propõe-se a seguinte Deliberação:---------------------------------------------------------------------
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---- 1. Atribuição à Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Moreira da ajuda 
financeira de 1.000 � para a realização das Festas do Rio 2006, integrando-se esse evento nas 
actividades do �Mês das Autarquias�.----------------------------------------------------------------------
---- 2. O subsídio será pago logo que possível e quando houver disponibilidade financeira da 
autarquia para o efeito.---------------------------------------------------------------------------------------
---- 3.Se comunique à associação respectiva o conteúdo da presente deliberação.�.----------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.-----      
3.2.ESCRITORA CLÁUDIA BORGES - APOIO À EDIÇÃO DO SEU 3º. LIVRO DE 
POESIA 
---- Presente uma carta da Escritora Cláudia Borges, residente na Rua dos Pinhais, em Cabanas 
de Viriato, datada de 1 de Maio de 2006, que a seguir se transcreve:----------------------------------
---- �Apoio à edição do meu 3º. Livro de Poesia.---------------------------------------------------------
---- Venho através desta carta solicitar o apoio de Vª. Exª.  à edição do meu próximo livro, 
através da compra de alguns exemplares do mesmo.-----------------------------------------------------
---- Já tenho o livro totalmente projectado, intitula-se �Instinto�, a autora da capa é a pintora 
Drª. Ana Magalhães, o prefácio é do Prof. Fernando Afonso. Pretendo proceder à sua edição 
daqui a muito pouco tempo, para que tal se suceda gostava de contar com o apoio de algumas 
entidades, tais como a Câmara Municipal de Nelas.------------------------------------------------------
---- O custo de cada exemplar será 7,00 � e no mesmo estará explicita uma lista com todas as 
entidades que procederão ao seu apoio.--------------------------------------------------------------------
---- Certa de que o assunto merecerá a atenção de Vª. Exª., pois trata-se de uma iniciativa 
cultural, ligada a uma jovem com apenas 14 anos, que tem como principal objectivo 
engrandecer o seu percurso poético e aliciar a sociedade com mais uma das suas obras.-----------
---- Espero que me ajudem a concretizar este novo projecto.�.-----------------------------------------
---- Presente também um ofício datado de 13 de Abril de 2006, da Firma Palimage Editores � A 
Imagem e a Palavra, com sede em Viseu, que a seguir se transcreve:---------------------------------
---- �Edição do livro de poesia Instinto, de Cláudia Borges.--------------------------------------------
---- A Palimage Editores tem em seu poder � como proposta de edição da nossa marca 
associada Edições Sagesse � o original de um livro da jovem poetisa Cláudia Borges.-------------
---- Trata-se de uma interessante obra de poesia de uma precoce autora que Vª. Exª. conhecerá e 
que a Palimage gostaria de levar à estampa através da dita marca editorial Edições Sagesse.-----
---- Assim, vimos junto de Vª. Exª. solicitar um apoio a esta edição materializado na aquisição 
de um número de exemplares da obra que Vª. Exª. tenha por conveniente. O preço de venda 
deste livro de 48 páginas é de 7,35 � (7,00 + 5% IVA). -------------------------------------------------
---- Como contrapartida poderemos colocar na ficha técnica ou na contracapa do livro a 
referência concreta ao patrocínio prestado pela Câmara Municipal de Nelas com o respectivo 
brasão.�---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente ainda uma informação datada de18 de Maio de 2006, do Senhor Vice-Presidente 
da Câmara Dr. José Manuel Borges da Silva, que a seguir se transcreve:-----------------------------
---- �A jovem escritora Cláudia Borges (14 anos) participou recentemente numa acção da 
Semana da Primavera na Biblioteca Municipal onde foi muito bem recebida e se mostrou muito 
disponível e comunicativa junto dos jovens que ali se deslocaram;------------------------------------
---- O apoio à edição do seu livro com a aquisição de 50 exemplares (7� x 50 = 350 �) poderá 
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ser a contrapartida da apresentação do mesmo em sessão pública a realizar na Biblioteca 
Municipal para as jovens do nosso concelho;-------------------------------------------------------------
---- Assim, Srª. Presidente, se Vª. Exª. concordar poder-se-ia agendar o assunto para a próxima 
reunião de Câmara.�.------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou , por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido 
Socialista, Engº. João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge 
Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, apoiar a edição do 3º. Livro de Poesia da Escritora 
Cláudia Borges, adquirindo 50 exemplares do referido Livro de Poesia.-----------------------------
3.3.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E  
CULTURAL DE ALGERÁS  
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 25 de Maio de 2006 e apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a seguir se 
transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �-  Assunto: Atribuição de subsídio à Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de 
Algerás----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Ao abrigo do disposto no artº. 64º./4,b, da LAL e -------------------------------------------------
---- - Considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Que é atribuição da Câmara Municipal apoiar as actividades de interesse municipal de 
natureza desportiva, recreativa e cultural;------------------------------------------------------------------
---- b) Que a Associação, Desportiva, Recreativa e Cultural de Algerás tem contribuído nos 
últimos anos para realização de múltiplas actividades não só de cariz desportivo mas também 
cultural e recreativo;------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Que a Associação em causa vai apresentar o respectivo plano de actividades, orçamento e 
conta de gerência do ano anterior; --------------------------------------------------------------------------
---- Propõe-se a seguinte Deliberação:---------------------------------------------------------------------
---- 1. Atribuição à Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Algerás da ajuda financeira 
de 1.000 �.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O subsídio será pago logo que possível e quando houver disponibilidade financeira da 
autarquia para o efeito.---------------------------------------------------------------------------------------
--- 3.Se comunique à associação respectiva o conteúdo da presente deliberação.�------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.----- 
3.4.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DE CAÇA E PESCA DE NELAS 
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 25 de Maio de 2006 e apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a seguir se 
transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- �-  Assunto: Atribuição de subsídio ao Clube de Caça e Pesca de Nelas-------------------------
--- - Ao abrigo do disposto no artº. 64º./4,b, da LAL e --------------------------------------------------
---- - Considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Que é atribuição da Câmara Municipal apoiar as actividades de interesse municipal de 
natureza desportiva, recreativa e cultural;------------------------------------------------------------------
---- b) Que o Clube de Caça e Pesca de Nelas tem contribuído nos últimos anos para realização 
de múltiplas actividades não só de cariz desportivo mas também cultural e recreativo;------------
---- c) Que o Clube de Caça e Pesca em causa vai apresentar o respectivo plano de actividades, 
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orçamento e conta de gerência do ano anterior; ----------------------------------------------------------
---- Propõe-se a seguinte Deliberação:---------------------------------------------------------------------
---- 1. Atribuição ao Clube de Caça e Pesca de Nelas da ajuda financeira de 1.500 �.--------------
---- 2. O subsídio será pago logo que possível e quando houver disponibilidade financeira da 
autarquia para o efeito.---------------------------------------------------------------------------------------
---- 3.Se comunique à associação respectiva o conteúdo da presente deliberação.�-----------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.----- 
3.5.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORTING CLUBE DE SANTAR 
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 25 de Maio de 2006 e apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a seguir se 
transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �-  Assunto: Atribuição de subsídio ao Sporting Clube de Santar---------------------------------
---- Na sequência dos compromissos assumidos pela Câmara Municipal de Nelas na pessoa do 
anterior Presidente da Câmara e, que se reflectem no ofício do Sporting Clube de Santar 
transcrito na acta da reunião de 27/12/2005, desta Câmara, e pelas razões lá expostas propõe-se 
a atribuição a este Clube do subsídio de 15.000 � para honrar os seus compromissos, realizar 
obras urgentes na bancada e balneário (pintura e impermeabilização) e preparação da próxima 
época 2006/2007.�.--------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.----- 
3.6.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DE TEATRO AMADOR JOÃO PAIS 
MIRANDA, DE CANAS DE SENHORIM 
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 25 de Maio de 2006 e apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a seguir se 
transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- �-  Assunto: Atribuição de subsídio ao Grupo de Teatro Amador João Pais Miranda, de 
Canas de Senhorim--------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Ao abrigo do disposto no artº. 64º./4,b, da LAL e -------------------------------------------------
---- - Considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Que é atribuição da Câmara Municipal apoiar as actividades de interesse municipal de 
natureza desportiva, recreativa e cultural;------------------------------------------------------------------
---- b) Que o Grupo de Teatro Amador João Pais Miranda tem contribuído nos últimos anos 
para a realização de múltiplas actividades de cariz cultural e recreativo;-----------------------------
---- c) Que no âmbito da sua actividade se incluem a encenação de peças de teatro, a 
apresentação pública de espectáculos, a formação de novos artistas e a participação em 
projectos culturais;--------------------------------------------------------------------------------------------
---- d) Que tal apoio será concedido como contrapartida daquelas actividades e sua realização a 
pedido, também, do Município de Nelas e integrado nos seus eventos, como sucedeu já na 
�Semana da Primavera�. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Propõe-se a seguinte Deliberação:---------------------------------------------------------------------
---- 1. Atribuição ao Grupo de Teatro Amador João Pais Miranda, de Canas de Senhorim, da 
ajuda financeira de 3.000 �.----------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O subsídio será pago logo que possível e quando houver disponibilidade financeira da 
autarquia para o efeito.---------------------------------------------------------------------------------------
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---- 3.Se comunique à associação respectiva o conteúdo da presente deliberação.�-----------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.----- 
3.7.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓRICO RECREATIVO E 
CULTURAL  "ROSAS DO MONDEGO", DE VALE DE MADEIROS, RANCHO 
FOLCLÓRICO "JOVENS DA BEIRA ALTA", DE VILAR SECO, RANCHO 
FOLCLÓRICO DE VILAR SECO E GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS 
"OS SANTARENSES", DE SANTAR 
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 25 de Maio de 2006 e apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a seguir se 
transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----� -  Assunto: Atribuição de subsídio ao Rancho Folclórico, Recreativo e Cultural �Rosas do 
Mondego�, de Vale de Madeiros, Rancho Folclórico �Jovens da Beira Alta�, de Vilar Seco, 
Rancho Folclórico de Vilar Seco e Grupo de Danças e Cantares Regionais �Os Santarenses�, de 
Santar-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Ao abrigo do disposto no artº. 64º./4,b, da LAL e -------------------------------------------------
---- - Considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Que é atribuição da Câmara Municipal apoiar as actividades de interesse municipal de 
natureza cultural;----------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Que os ranchos folclóricos do concelho de Nelas cumprem um importante papel na 
promoção da música e da cultura popular;-----------------------------------------------------------------
---- c) Que os mesmos ranchos realizam, também, uma importante missão na formação dos 
jovens da sua terra e do concelho;--------------------------------------------------------------------------
---- d) Que, finalmente, a sua actividade engrandece o nome do Concelho de Nelas, das suas 
terras e freguesias e das suas gentes onde quer que actuem; --------------------------------------------
---- Propõe-se a seguinte Deliberação:---------------------------------------------------------------------
---- 1. Atribuir para o ano de 2006, o subsídio de 750 � a cada uma das seguintes instituições:---
-------1.1.- Rancho Folclórico, Recreativo e Cultural �Rosas do Mondego�, de Vale de 
Madeiros; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------1.2.- Rancho Folclórico �Jovens da Beira Alta�, de Vilar Seco; --------------------------------
-------1.3. - Rancho Folclórico de Vilar Seco;-------------------------------------------------------------
-------1.4. - Grupo de Danças e Cantares Regionais �Os Santarenses�, de Santar.-------------------
------ 2. Os subsídios serão pagos logo que possível e quando houver disponibilidade financeira 
da autarquia para o efeito.------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Se comunique às associações respectivas o conteúdo da presente deliberação.�-------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.----- 
3.8.PEDIDO DE ACTUALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO MENSAL, NO ÂMBITO DO 
PROTOCOLO EXISTENTE ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS E A 
ACAPO 
---- Presente um ofício datado de 9 de Março de 2006, da Associação dos Cegos e Amblíopes 
de Portugal, com sede em Viseu, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Subsídio mensal referente ao Projecto Reintegrar -------------------------------------------------
---- A Delegação de Viseu da ACAPO informa que houve uma actualização salarial de 2%, pelo 
que solicitamos que as mensalidades referentes ao Projecto Reintegrar que são enviadas a esta 
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Delegação pela Instituição a que Vª. Exª. preside, sejam também actualizadas.�.-------------------
---- Presente também uma informação datada de 9 de Maio de 2006, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- Pedido de actualização mensal, no âmbito do Protocolo existente entre a Câmara Municipal 
e a ACAPO.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em Outubro de 2001, o Executivo da Câmara Municipal aprovou o protocolo celebrado 
entre a Autarquia e a Delegação Regional de Viseu da ACAPO � Associação dos Cegos e 
Amblíopes de Portugal, referente ao Projecto �Reintegrar... Apoio itinerante à cegueira 
adquirida em idade tardia�, sucessivamente renovado.--------------------------------------------------
---- Deste modo, nos termos do Protocolo, a Câmara Municipal de Nelas assumia o 
compromisso de apoiar na detecção dos cidadãos necessitados de reabilitação e assegurar o 
financiamento do projecto.-----------------------------------------------------------------------------------
---- Os respectivos encargos nesta fase estão divididos por todos os Municípios envolvidos 
utilizando os coeficientes da população + área/2 indexado ao salário mínimo nacional, até que 
se conheça o número efectivo de utentes no concelho de Nelas.---------------------------------------
---- De acordo com o solicitado, o ACAPO solicita  a actualização de 2% do subsídio mensal, a 
partir de Janeiro de 2006 correspondente ao Município de Nelas: * de 176,90 � para 180,44 �.�. 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, actualizar o subsídio mensal a atribuir à ACAPO � 
Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, passando de 176,90 � para 180,44 �, nos 
termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita.-----  
3.9.CRUZ VERMELHA PORTUGUESA � NÚCLEO DE SANTAR � EXPOSIÇÃO 
---- Presente o ofício nº. 4, datado de 15 de Dezembro de 2005, da Cruz Vermelha Portuguesa � 
Núcleo de Santar, com sede no Largo Visconde de Taveiro, na vila e freguesia de Santar, deste 
concelho de Nelas, que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------
---- �Exposição-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Na sequência da reunião de apresentação que o signatário e o Senhor Comandante da U.S. 
de Santar mantiveram com Vª. Exª. e os Exmos. Vereadores da Câmara Municipal de Nelas e 
das questões entretanto levantadas, vimos apresentar uma situação que teve o seu 
desenvolvimento com o anterior executivo camarário e que lamentavelmente não foi 
devidamente protocolada, lesando este Núcleo de forma significativa.-------------------------------
---- De facto é do conhecimento geral que a Unidade de Socorro de Santar, a pedido informal da 
Câmara Municipal de Nelas, prestou apoio sanitário com uma ambulância a acompanhar os 
autocarros que efectuaram as viagens/passeios da 3ª. idade realizados ao Bom Jesus de Braga 
que tiveram lugar no passado Verão. Na altura e à semelhança do que tinha acontecido em anos 
anteriores com deslocações a Fátima, foi referido que posteriormente seria entregue ao Núcleo 
um subsídio para suporte das despesas efectuadas, o que nunca se veio a verificar.-----------------
---- No total foram efectuadas 11 deslocações, efectuados cerca de 6.550 Km�s e envolvidos 28 
socorristas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A preços de tabela de prestação de serviços em uso na CVP em 2005 o orçamento do apoio 
prestado era de 4.597,70 � (quatro mil quinhentos e noventa e sete euros e setenta cêntimos), 
incluindo quilometragem, taxas de saída da viatura, gastos de material e refeições dos 
socorristas envolvidos. No entanto os custos reais para o Núcleo com a operação referida, 
cifraram-se em 1.952,00 � (mil novecentos e cinquenta e dois euros).--------------------------------
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---- Do exposto, e tal como ficou combinado na altura da referida reunião, vimos por este meio 
solicitar a análise deste assunto e formalizar o pedido de apoio financeiro por parte da edilidade 
a que preside a fim de que o Núcleo possa vir a ser eventualmente ressarcido, pelo menos em 
parte, pelos serviços efectuados.�.-------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 2.500 � (dois mil e 
quinhentos euros) à Cruz Vermelha Portuguesa � Núcleo de Santar.----------------------------------  
3.10.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE � PEDIDO DE 
APOIO FINANCEIRO 
---- Presente o fax nº. 07/2006, datado de 18 de Abril de 2006, da Associação Nacional da 
Espondilite Anquilosante � Núcleo Regional de Lisboa, com sede na Rua de Platão � Zambujal 
� São Domingos de Rana, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------
---- �Pedido de apoio financeiro.----------------------------------------------------------------------------
---- Em virtude desta Associação ir efectuar uma visita às termas de Caldas de Felgueira na data 
de 2 de Junho a 4 de Junho de 2006, venho por este meio solicitar algum apoio financeiro para 
poder efectuar um aluguer de um autocarro de 50 pessoas.------------------------------------------- --
---- A referida visita tem como objectivo levar os nossos associados a efectuar tratamentos 
termais durante o fim-de-semana, bem como conhecer o vosso Concelho.---------------------------
---- Agradecemos desde já a vossa colaboração pois sem o vosso apoio não será possível 
realizar esta iniciativa�.--------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio por falta de 
enquadramento jurídico/orçamental legal.----------------------------------------------------------------- 
3.11.PARÓQUIA DO SANTÍSSIMO SALVADOR DE CANAS DE SENHORIM � 
PEDIDO DE APOIO PARA A �FESTA DO IDOSO E DO DOENTE� 
---- Presente o ofício nº. 08/2006, datado de 20 de Abril de 2006, da Paróquia do Santíssimo 
Salvador de Canas de Senhorim, com sede na Avª. dos Bombeiros Voluntários, na vila e 
freguesia de Canas de Senhorim, deste concelho de Nelas, que a seguir se transcreve:-------------
---- �Pedido de Apoio para a �Festa do Idoso e do Doente�---------------------------------------------
---- No próximo dia 14 de Maio celebramos nesta Vila a Festa do Idoso e do Doente, 
organizada pelo Grupo Sócio-Caritativo Paroquial. Trata-se de um grupo de voluntários, que 
vai procurando dar algumas respostas aos mais carenciados da comunidade, vivemos do 
contributo voluntário da comunidade e das actividades que promovemos para angariar fundos, 
nesta linha vimos por este meio solicitar-vos o apoio possível.-----------------------------------------
---- O Programa desta iniciativa para o qual convidamos Vª. Exª., é o seguinte: --------------------
---- 10,30 h � Acolhimento e Eucaristia na Igreja Matriz;-----------------------------------------------
---- 12,30 h � Almoço convívio na Tenda Restaurante Pelourinho;------------------------------------
---- 14 h � Tarde recreativa: rancho, teatro, música e quermesse.--------------------------------------
---- Além de promover o encontro e convívio entre aqueles que tantas vezes se encontram mais 
sós, prendemos angariar fundos, que a serem convertidos em ajudada de forma controlada a 
alguns, sempre que possível em bens alimentares, medicamentos ou outros auxílios 
emergentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Atenciosamente gratos, contamos com a sua presença e apresentamos os melhores 
cumprimentos.�.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500 � (quinhentos 
euros) à Paróquia do Santíssimo Salvador de Canas de Senhorim.------------------------------------- 
3.12.COMISSÃO DE FESTAS DE AGUIEIRA � PEDIDO DE PATROCÍNIO 
---- Presente uma carta datada de 11 de Abril de 2006, da Comissão de Festas de Aguieira, com 
sede no lugar e freguesia de Agueira, deste concelho de Nelas, que a seguir se transcreve:--------
---- �Pedido de Patrocínio------------------------------------------------------------------------------------
---- A Comissão de Festas de Aguieira irá organizar, uma vez mais, as Festas Populares de 
Aguieira. Neste sentido gostaríamos, também, de contar com o seu contributo.---------------------
---- As Firmas patrocinadoras será feita publicidade durante os dias da Festa.-----------------------
---- Contamos com a sua generosidade.�.------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500 � (quinhentos 
euros) à Comissão de Festas de Aguieira.------------------------------------------------------------------ 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Engº. João Manuel Correia dos Santos em 
virtude de fazer parte dos Órgãos Sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas---------------------------------------------------------------------------------------- 
3.13.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS 
� PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA COMPRA DE AMBULÂNCIA 
---- Presente o ofício nº. 33, datado de 3 de Abril de 2006, da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas, com sede na Rua Dr. Abel Pais Cabral, na vila, freguesia e 
concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Pedido de atribuição de subsídio/compra de ambulância.-----------------------------------------
---- Tendo vindo a Direcção e o Comando da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas, a desenvolver esforços para a melhoria dos serviços a prestar às 
populações por este Corpo de Bombeiros e para conseguirmos os nossos propósitos, há 
necessidade de renovar e adquirir equipamentos e viaturas adequadas ao salvamento de pessoas 
e bens.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- E como é do conhecimento de Vª. Exª. o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, 
desde à cerca de 3 anos para cá, que não tem comparticipado com qualquer tipo de ajuda 
financeira, para a aquisição de viaturas novas.------------------------------------------------------------
---- E sendo a área de actuação própria dos Bombeiros Voluntários de Nelas, atravessada pela 
Estrada Nacional 234, por onde circulam diariamente centenas de camiões, transportando as 
mais diversas e perigosas matérias, e sendo um grande eixo rodoviário por onde entram e saem 
milhares de automobilistas, tendo também um grande parque industrial onde trabalham 
centenas de operários esta associação sente-se na necessidade e obrigação de adquirir uma 
ambulância de socorro.---------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo ao esforço financeiro em causa e esta viatura ser imprescindível para o 
desempenho deste Corpo de Bombeiros, pedia a colaboração de Vª. Exª., que certo irá 
dispensar, conforme proposta anexa que se junta.�-------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 39.481,16 � (trinta  
e nove mil quatrocentos e oitenta e um euros e dezasseis cêntimos) à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Nelas.---------------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Engº. João Manuel Correia dos Santos.-------- 
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3.14.ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º. CICLO DO ENSINO BÁSICO DE NELAS � 
ATRIBUIÇÃO AO MELHOR ALUNO DO 12º. ANO DE ESCOLARIDADE DO 
PRÉMIO DE MAIOR RELEVO � 1.000 EUROS � COM O NOME DO ESCRITOR 
ANTÓNIO LOBO ANTUNES 
---- Presente um ofício datado de 15 de Maio de 2006, da Escola Secundária Com Terceiro 
Ciclo do Ensino Básico de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Prémio ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Querendo distinguir os nossos alunos pela sua excelência, dando continuidade a uma 
iniciativa encetada no ano lectivo 2002/2003, vai esta Escola premiar, uma vez mais, os alunos 
que alcançaram as melhores classificações, em cada ano de escolaridade, no ano lectivo de 
2004/2005. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Neste âmbito, nos anos anteriores, a Câmara deliberou atribuir ao melhor aluno do 12º. ano 
de escolaridade o prémio de maior relevo (1.000 �), com o nome do escritor António Lobo 
Antunes e do exclusivo patrocínio da Câmara Municipal de Nelas. -----------------------------------
---- Caso se mantenha esta vossa generosa disponibilidade, agradecíamos que nos informasse 
assim que vos seja possível.�. -------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao melhor aluno do 12º. ano de escolaridade 
da Escola Secundária Com 3º. Ciclo do Ensino Básico de Nelas o prémio de maior relevo, no 
valor de 1.000 euros (mil euros), com o nome do Escritor António Lobo Antunes.-----------------  
 

4 - DIVERSOS 
 
4.1.PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal de Emergência, do 
Serviço Municipal de Protecção Civil, o qual fica anexo à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.PROTOCOLOS ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E AS ASSOCIAÇÕES 
HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS E DE CANAS DE 
SENHORIM NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL 
---- No âmbito da Vigilância Florestal Móvel, foram presentes à reunião dois protocolos, a 
celebrar, respectivamente, com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas 
e com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, que a 
seguir se transcrevem:----------------------------------------------------------------------------------------
---- PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA 
FLORESTAL MÓVEL--------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- Preambulo --------------------------------------------------
---- A Floresta é um Património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país. No 
entanto em Portugal, onde os espaços florestais constituem dois terços do território continental, 
tem-se assistido, nas últimas décadas, a uma perda da rentabilidade e competitividade da 
Floresta portuguesa.------------------------------------------------------------------------------------------
---- Conscientes de que os incêndios florestais constituem uma séria ameaça à Floresta 
portuguesa, que compromete a sustentabilidade económica e social do país, urge abordar o 
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problema.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A defesa da Floresta contra incêndios, passa de forma essencial por uma politica preventiva 
eficaz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ciente de que a prevenção e vigilância florestais devem ser efectuados por entidades que 
conheçam de forma profunda o espaço a vigiar e as suas características e que tenham um 
conhecimento cabal das zonas e períodos de risco, bem como das acções e medidas a efectivar 
em caso de necessidade de primeira intervenção.--------------------------------------------------------
---- O Município de Nelas em colaboração com as Corporações de Bombeiros do Concelho e 
depois de ouvidas as entidades legalmente envolvidas na Protecção Florestal nomeadamente a 
Guarda Nacional Republicana (GNR), Posto de Nelas e Posto de Canas de Senhorim, 
estabelece o presente Protocolo.----------------------------------------------------------------------------
---- A estratégia principal na prevenção dos incêndios Florestais no Concelho assenta 
essencialmente no desenvolvimento de acções de vigilância dissuasora, procurando conjugar os 
meios, os recursos humanos e materiais das diversas entidades, tais como Direcção Geral dos 
Recursos Florestais (DGRF), GNR, Corporações de Bombeiros e o Município de Nelas.---------
---- Como a GNR fruto de novas competências é a entidade responsável por toda a vigilância 
no Concelho importa ter e dar conhecimento de iniciativas e percursos para que se possam 
consertar estratégias e desenvolver planos de vigilância conjuntos, sem a existência de 
duplicação de tarefas.----------------------------------------------------------------------------------------
---- I � Objectivo e Âmbito ---------------------------------------------------------------------------------
---- O presente protocolo pretende estabelecer um conjunto de linhas de acção e medidas 
tendentes a criar no Concelho uma efectiva rede de protecção da Floresta contra incêndios.-----
---- II � Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas (AHBVN)-----------------
---- 1.º - A AHBVN terá a responsabilidade de vigilância móvel utilizando para o efeito uma 
viatura com reservatório de água e uma tripulação de 4 (quatro) elementos, Equipas de 
Vigilância Móvel Municipal (EVMM). Estas equipas vão operar em 2 (dois) turnos de 5 
(cinco) horas cada entre as 9:00H (nove) e as 14:00H (catorze) (Turno 1) e entre as 14:00H 
(catorze) e as 19:00H (dezanove) (Turno 2). (1 de Junho a 30 de Setembro).-----------------------
---- 2.º - Será preparado pelo Comando da AHBVN um Plano de Rotas de vigilância a efectuar 
na sua Área de Actuação Própria (AAP), com base na Carta de Risco do Concelho de Nelas e 
na avaliação de Risco de Incêndio face as condições meteorológicas. -------------------------------
---- 3.º - As EVMM têm como principais responsabilidade a identificação de focos de incêndio 
nascentes no Concelho de Nelas e a sua actuação imediata. Para o efeito vão estar munidos de 
equipamento de Protecção Individual e viatura com equipamento de Combate a Incêndios 
Florestais. Podem ainda, em caso de necessidade e força maior, participar em acções de 
patrulhamento e rescaldo em zonas onde tenham existido incêndios de média e grande 
dimensão, por indicação directa do Comando, com conhecimento do Município de Nelas e da 
GNR.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4.º - As equipas vão estar de forma sistemática em vigilância de acordo com o Plano de 
Rotas, passando apenas pelo Quartel para se efectuar a troca de Turnos.----------------------------
---- a) Ao ser detectado qualquer foco de Incêndio é de imediato notificado o Quartel da 
AHBVN onde vão estar de forma permanente uma equipa de combate a incêndios (ECIN) e 
uma equipa de logística e apoio ao combate (ELAC) constituída por 7 (sete) elementos com um 
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grau de prontidão de saída na ordem dos 2 (dois) minutos.---------------------------------------------
---- b) Uma vez chegada a ECIN ao local e em função da situação dará ordem de 
desmobilização à EVMM que irá continuar a sua viagem em função do seu Plano de Rotas.-----
---- c) O funcionamento das equipas ECIN e ELAC está inserido no dispositivo Nacional de  
Combate a Incêndios Florestais pelo que as normas de Actuação estão de acordo com o Plano 
Distrital de Combate a Incêndios Florestais.--------------------------------------------------------------
---- 5.º - A AHBVN compromete-se, de forma a poder garantir o bom funcionamento das 
EVMM, a adquirir o seguinte equipamento:--------------------------------------------------------------
---- a) 8 (oito) Fardamentos de Trabalho Completos;----------------------------------------------------
---- b) 1 (um) equipamento GPS com capacidade para suporte de cartografia digital, a ser 
utilizado para fornecer coordenadas exactas aos meios aéreos, bem como para fazer um 
levantamento topográfico de todos os pontos de água existentes na AAP da AHBVN;------------
---- c) 3 (três) Kit´s de Sapador;----------------------------------------------------------------------------
---- d) 1 (um) Kit de Binóculos e 1 (um) rádio portátil.-------------------------------------------------
---- 6.º - A AHBVN tem obrigatoriamente de apresentar junto do Município de Nelas e da 
GNR, Posto de Nelas, em cada sexta-feira os trajectos diários, bem como um relatório semanal 
das acções desenvolvidas nesse período.------------------------------------------------------------------
---- III � Município de Nelas--------------------------------------------------------------------------------
---- 1.º - O Município de Nelas para comparticipação das despesas com o Plano de Prevenção 
agora Protocolado atribui à AHBVN o valor de 15 000 � (quinze mil Euros).----------------------
----- 2.º - O Município de Nelas fica responsável pela divulgação da criação e funcionamento 
destas equipas em Cartaz e/ou eventual Boletim Municipal dedicado ao efeito.--------------------
---- 3.º - O Município de Nelas providenciará no sentido de proporcionar à AHBVN o valor de 
150 � (cento e cinquenta Euros) de combustível por cada mês completo de vigilância.------------
---- 4.º - O Município de Nelas poderá a qualquer momento verificar a efectiva realização do 
trabalho de vigilância previsto, conferindo �in loco� o cumprimento das rotas definidas.---------
---- 5.º - O Município de Nelas elaborará e distribuirá em coordenação com os Corporações de 
Bombeiros Voluntários do Concelho material de divulgação dos quais constem informação de 
Segurança/Prevenção, contactos de emergência, pequeno Manual de actuação em caso de 
Incêndio Florestal, legislação sobre a queima de sobrantes e formas de actuação, bem como 
medidas de carácter preventivo.----------------------------------------------------------------------------
---- 6.º - O Município de Nelas fornecerá os Kit´s com as cartas topográficas onde se 
encontram devidamente localizadas as infra-estruturas florestais (Pontos de Água, Caminhos 
Florestais, Bocas-de-incêndio).�.---------------------------------------------------------------------------
---- Assinado pela Senhora Presidente da Câmara, pelo Senhor Presidente da Direcção da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas e pelo Senhor Comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas. -------------------------------------------------------------------------- 
---- PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM NO ÂMBITO DA 
VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL ------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- Preambulo --------------------------------------------------
---- A Floresta é um Património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país. No 
entanto em Portugal, onde os espaços florestais constituem dois terços do território continental, 



 
Fls.__________ 

Reunião de 30-05-2006 

 

18 

tem-se assistido, nas últimas décadas, a uma perda da rentabilidade e competitividade da 
Floresta portuguesa.------------------------------------------------------------------------------------------
---- Conscientes de que os incêndios florestais constituem uma séria ameaça à Floresta 
portuguesa, que compromete a sustentabilidade económica e social do país, urge abordar o 
problema.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A defesa da Floresta contra incêndios, passa de forma essencial por uma politica preventiva 
eficaz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ciente de que a prevenção e vigilância florestais devem ser efectuados por entidades que 
conheçam de forma profunda o espaço a vigiar e as suas características e que tenham um 
conhecimento cabal das zonas e períodos de risco, bem como das acções e medidas a efectivar 
em caso de necessidade de primeira intervenção.--------------------------------------------------------
---- O Município de Nelas em colaboração com as Corporações de Bombeiros do Concelho e 
depois de ouvidas as entidades legalmente envolvidas na Protecção Florestal nomeadamente a 
Guarda Nacional Republicana (GNR), Posto de Nelas e Posto de Canas de Senhorim, 
estabelece o presente Protocolo.----------------------------------------------------------------------------
---- A estratégia principal na prevenção dos incêndios Florestais no Concelho assenta 
essencialmente no desenvolvimento de acções de vigilância dissuasora, procurando conjugar os 
meios, os recursos humanos e materiais das diversas entidades, tais como Direcção Geral dos 
Recursos Florestais (DGRF), GNR, Corporações de Bombeiros e o Município de Nelas.-------- 
---- Como a GNR fruto de novas competências é a entidade responsável por toda a vigilância 
no Concelho importa ter e dar conhecimento de iniciativas e percursos para que se possam 
consertar estratégias e desenvolver planos de vigilância conjuntos, sem a existência de 
duplicação de tarefas.----------------------------------------------------------------------------------------
---- I � Objectivo e Âmbito----------------------------------------------------------------------------------
---- O presente protocolo pretende estabelecer um conjunto de linhas de acção e medidas 
tendentes a criar no Concelho uma efectiva rede de protecção da Floresta contra incêndios.-----
---- II � Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim 
(AHBVCS).---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1.º - A AHBVCS terá a responsabilidade de vigilância móvel utilizando para o efeito uma 
viatura com reservatório de água e uma tripulação de 4 (quatro) elementos, Equipas de 
Vigilância Móvel Municipal (EVMM). Estas equipas vão operar em 2 (dois) turnos de 5 
(cinco) horas cada entre as 9:00H (nove) e as 14:00H (catorze) (Turno 1) e entre as 14:00H 
(catorze) e as 19:00H (dezanove) (Turno 2). (1 de Junho a 30 de Setembro).-----------------------
---- 2.º - Será preparado pelo Comando da AHBVCS um Plano de Rotas de vigilância a 
efectuar na sua Área de Actuação Própria (AAP), com base na Carta de Risco do Concelho de 
Nelas e na avaliação de Risco de Incêndio face as condições meteorológicas. ---------------------
---- 3.º - As EVMM têm como principais responsabilidade a identificação de focos de incêndio 
nascentes no Concelho de Nelas e a sua actuação imediata. Para o efeito vão estar munidos de 
equipamento de Protecção Individual e viatura com equipamento de Combate a Incêndios 
Florestais. Podem ainda, em caso de necessidade e força maior, participar em acções de 
patrulhamento e rescaldo em zonas onde tenham existido incêndios de média e grande 
dimensão, por indicação directa do Comando, com conhecimento do Município de Nelas e da 
GNR.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 4.º - As equipas vão estar de forma sistemática em vigilância de acordo com o Plano de 
Rotas, passando apenas pelo Quartel para se efectuar a troca de Turnos.----------------------------
---- a) Ao ser detectado qualquer foco de Incêndio é de imediato notificado o Quartel da 
AHBVCS onde vão estar de forma permanente uma equipa de combate a incêndios (ECIN) e 
uma equipa de logística e apoio ao combate (ELAC) constituída por 7 (sete) elementos com um 
grau de prontidão de saída na ordem dos 2 (dois) minutos.---------------------------------------------
---- b) Uma vez chegada a ECIN ao local e em função da situação dará ordem de 
desmobilização à EVMM que irá continuar a sua viagem em função do seu Plano de Rotas.-----
---- c) O funcionamento das equipas ECIN e ELAC está inserido no dispositivo Nacional de 
Combate a Incêndios Florestais pelo que as normas de Actuação estão de acordo com o Plano 
Distrital de Combate a Incêndios Florestais.--------------------------------------------------------------
---- 5.º - A AHBVCS compromete-se, de forma a poder garantir o bom funcionamento das 
EVMM, a adquirir o seguinte equipamento:--------------------------------------------------------------
---- a) 8 (oito) Fardamentos de Trabalho Completos;----------------------------------------------------
---- b) 1 (um) equipamento GPS com capacidade para suporte de cartografia digital, a ser 
utilizado para fornecer coordenadas exactas aos meios aéreos, bem como para fazer um 
levantamento topográfico de todos os pontos de água existentes na AAP da AHBVCS;----------
---- c) 3 (três) Kit´s de Sapador;----------------------------------------------------------------------------
---- d) 1 (um) Kit de Binóculos e 1 (um) rádio portátil.-------------------------------------------------
---- 6.º - A AHBVCS tem obrigatoriamente de apresentar junto do Município de Nelas e da 
GNR, Posto de Canas de Senhorim, em cada sexta-feira os trajectos diários, bem como um 
relatório semanal das acções desenvolvidas nesse período.--------------------------------------------
---- III � Município de Nelas--------------------------------------------------------------------------------
---- 1.º - O Município de Nelas para comparticipação das despesas com o Plano de Prevenção 
agora Protocolado atribui à AHBVCS o valor de 15 000 � (quinze mil Euros).---------------------
---- 2.º - O Município de Nelas fica responsável pela divulgação da criação e funcionamento 
destas equipas em Cartaz e/ou eventual Boletim Municipal dedicado ao efeito.--------------------
---- 3.º - O Município de Nelas providenciará no sentido de proporcionar à AHBVCS o valor 
de 150 � (cento e cinquenta Euros) de combustível por cada mês completo de vigilância.--------
---- 4.º - O Município de Nelas poderá a qualquer momento verificar a efectiva realização do 
trabalho de vigilância previsto, conferindo �in loco� o cumprimento das rotas definidas.---------
---- 5.º - O Município de Nelas elaborará e distribuirá em coordenação com os Corporações de 
Bombeiros Voluntários do Concelho material de divulgação dos quais constem informação de 
Segurança/Prevenção, contactos de emergência, pequeno Manual de actuação em caso de 
Incêndio Florestal, legislação sobre a queima de sobrantes e formas de actuação, bem como 
medidas de carácter preventivo.----------------------------------------------------------------------------
---- 6.º - O Município de Nelas fornecerá os Kit´s com as cartas topográficas onde se 
encontram devidamente localizadas as infra-estruturas florestais (Pontos de Água, Caminhos 
Florestais, Bocas-de-incêndio).�----------------------------------------------------------------------------
---- Assinado pela Senhora Presidente da Câmara, pelo Senhor Presidente da Direcção da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim e pelo Senhor 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim. ------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os protocolos atrás descritos.-----------------
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4.3.ATRIBUIÇÃO DE UMA CASA NO BAIRRO DA FIGUEIRA VELHA, EM NELAS 
� BLOCO 3 � 2º. ANDAR ESQUERDO A UMA FAMÍLIA CARENCIADA � ANTÓNIO 
MANUEL MARQUES LOPES 
---- Presente um fax datado de 5 de Maio de 2006, da Segurança Social � Instituto da 
Segurança Social, I. P.- Centro Distrital de Segurança Social de Viseu, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Sinalização de família a viver dentro de um camião.----------------------------------------------
---- No âmbito do acompanhamento da situação do menor Rafael José Lopes serve o presente 
para sinalizar a situação do agregado familiar que o mesmo integra face à necessidade urgente 
de ser estudada uma resposta habitacional para o mesmo�.--------------------------------------------
---- Presente também uma informação da Técnica Superior da Acção Social, que a seguir se 
transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- INFORMAÇÃO SOCIAL -------------------------------------------
---- Identificação do Agregado Familiar ------------------------------------------------------------------
---- António Manuel Marques Lopes; ---------------------------------------------------------------------
---- D.N.: 20/06/64-------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estado Civil: casado com Maria Fernanda-----------------------------------------------------------
---- Situação Profissional: desempregado, mas a reabilitar um trabalho por conta própria. -------
---- Maria Fernanda José Lopes----------------------------------------------------------------------------
---- D.N.: 04/11/61-------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estado Civil: casada com António---------------------------------------------------------------------
---- Situação Profissional: desempregada, mas ajuda o seu marido e cultiva as terras.-------------
---- Rafael José Lopes----------------------------------------------------------------------------------------
---- D.N.: 29/03/94-------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estado Civil: solteiro------------------------------------------------------------------------------------
---- Estudante, a frequentar o 6ºAno de Escolaridade na Escola Básica 2/3 Dr. Fortunato de 
Almeida em Nelas--------------------------------------------------------------------------------------------
---- Fabiana José Lopes--------------------------------------------------------------------------------------
----  D.N.: 28/10/99-------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estado Civil: solteira------------------------------------------------------------------------------------
---- Estudante, a frequentar o 9ºAno de Escolaridade na Escola Básica 2/3 Dr. Fortunato de 
Almeida em Nelas--------------------------------------------------------------------------------------------
---- Sara José Lopes------------------------------------------------------------------------------------------
---- D.N.: 20/03/97-------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estado Civil: solteira------------------------------------------------------------------------------------
---- Estudante, a frequentar o 3º Ano de Escolaridade na Escola Básica do 1ºCiclo de Nelas-----
---- Actual Local onde Residem: Numas terras situadas no meio de pinhais, a uns 3 km da 
estrada, na Póvoa de Santo António.-----------------------------------------------------------------------
---- Contacto Telefónico: 938 706 616--------------------------------------------------------------------
---- Situação Habitacional-----------------------------------------------------------------------------------
---- Os progenitores residem de há dois anos para cá no local já identificado por se tratarem de 
umas terras propriedade do Sr. António. Estas situam-se no meio de pinhais a uns 3 km da 
estrada na zona da Póvoa de Santo António. Não existe nenhuma casa, mas sim um barracão 
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que foi adaptado para funcionar como cozinha. Pernoitam dentro de dois camiões: num dorme 
o casal e no outro dormem os três irmãos.----------------------------------------------------------------
---- Perante este quadro habitacional, as condições são precárias no entanto tudo se encontra 
limpo e organizado.------------------------------------------------------------------------------------------
---- Aquando da visita domiciliária, realizada a 11/04/06, os menores encontravam-se em férias 
lectivas da Páscoa e portanto encontravam-se com os seus progenitores.----------------------------
---- Os três menores e a progenitora encontravam-se no local aquando da visita realizada e 
todos apresentavam bastante higiene pessoal.------------------------------------------------------------
---- Situação Sócio Familiar---------------------------------------------------------------------------------
---- Esta família viveu em Viseu e durante um ano mais ou menos beneficiou da então 
designada Medida RMG. Posteriormente já com a vida mais estável deixaram de usufruir dessa 
medida social e passaram a residir em Vila Meã numa casa alugada. O Sr. António trabalhava 
por conta própria na recolha de lixo, contudo há uns dois anos atrás com a chuva, o lixo cedeu 
e o Sr. António ficou com os pés atolados de lixo enquanto trabalhava. Situação que acabou 
por desembocar numa infecção grave em ambos os pés acabando por se ver impedido de 
caminhar e de trabalhar. O médico de família, na data, era a Dr.ª Natália no Centro de Saúde do 
Carregal do Sal.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Como trabalhava por conta própria e sozinho, e a sua esposa não ter carta de condução, 
gradualmente, a par da sua doença que se prolongou no tempo, a sua empresa acabou por falir. 
Simultaneamente, e porque era este o único elemento da família que trabalhava, acumularam-
se as dívidas e as dificuldades no quotidiano familiar.--------------------------------------------------
---- Recorda a família que solicitaram ajuda à Segurança Social e à Autarquia do Carregal do 
Sal, mas a ajuda possível na altura terá sido insuficiente para fazer face à real situação da 
família.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em Setembro de 2004 foram despejados da casa onde residiam por falta de pagamento da 
renda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Autarquia Local na data não teria qualquer habitação social disponível para lhes atribuir. 
Optaram por ir residir para o único local que lhes era sua propriedade: as terras que ainda hoje 
ocupam. Colocaram no local os camiões pertencentes ao Sr. António pelo facto de estarem 
parados por este estar impedido de trabalho e ainda hoje pernoitam dentro desses mesmos 
camiões.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Face ao decurso difícil destes dois últimos anos na vida desta família, estes não perderam a 
esperança de agora (pelo facto do Sr. António já estar bem dos seus pés) reorganizarem a vida. 
Tendo em conta a situação habitacional precária e a distância física do local onde habitam para 
a escola dos três filhos menores, optaram por estes em dias de escola pernoitarem em casa de 
uma família residente em Nelas.----------------------------------------------------------------------------
---- Esta família apoia estas crianças, acrescentando que acredita que os progenitores das 
mesmas vão reorganizar a vida até porque o progenitor já pode voltar a trabalhar.------------------
---- A D. Fernanda é de origem Angolana e o Sr. António é natural da Póvoa de Santo António 
� Canas de Senhorim. A primeira já vive em Portugal há uns 14 anos e terá vindo do seu país 
com uma família portuguesa com quem parece ter residido até casar. Casa com o Sr. António e 
desta união nascem três filhos: a Fabiana, o Rafael e a Sara. Todos são extremamente educados 
por o que passou e passa a sua família, quando o assunto é abordado os seus olhos enchem-se 
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de lágrimas e a tristeza espelha-se em todo o seu rosto. Ainda assim acreditam que o seu pai 
que já tem os pés bons vai trabalhar e vão novamente ter uma casa para viverem e já não vai ser 
preciso ficar em casa de terceiros para ir à escola.--------------------------------------------------------
---- Os três menores verbalizam gostar de andar na escola, de estudar e de em tempo de aulas 
ficarem na casa da família que os apoia.-------------------------------------------------------------------
---- Nas actuais escolas que os três menores frequentam não há registos de maus 
comportamentos e nomeadamente são considerados muito educados e meigos.---------------------
---- Identificação da Família que acolhe temporariamente os menores:-------------------------------
---- Maria de Lurdes Jesus Monteiro Silva, D.N. 05/11/73, viúva, proprietária do Restaurante 
Fonte d�Ouro em Nelas.--------------------------------------------------------------------------------------
---- Cristiana Monteiro Silva, D.N. 14/05/80, divorciada, trabalhadora no Restaurante Fonte 
d�Ouro em Nelas.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Carlos Rafael Silva Fernandes, ainda bebé, filho de Cristiana Monteiro e neto de Maria de 
Lurdes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Esta família reside em cima e ao lado do próprio restaurante. Em cima é uma espécie de 
sótão e ao lado é uma espécie de uma casa independente. Nesta última habita a D. Maria de 
Lurdes e na primeira a filha Cristiana e seu filho.--------------------------------------------------------
---- Segundo a família, Fabiana dorme em casa de Cristiana, Rafael numa cama na sala de 
Maria de Lurdes e Sara ou com a sua irmã ou com a própria Maria de Lurdes.----------------------
---- Parecer-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----  Face ao exposto esta família foi já encaminhada para requerer o RSI.---------------------------
---- Tendo em conta o bom comportamento e aproveitamento dos menores que frequentam as 
Escolas do Concelho, o problema de saúde do Sr. António que entretanto foi ultrapassado e a 
vontade que o casal tem em se reorganizar, penso que seria benéfico para a família o Município 
de Nelas proporcionar uma habitação condigna para que haja melhoria da sua qualidade de vida 
envolvendo-os numa participação activa do seu próprio desenvolvimento.---------------------------
---- A partir do próximo mês de Junho irá ficar uma casa no Bairro da Figueira Velha (Bloco 3, 
2º Andar Esquerdo) desocupada, sendo por isso uma resposta para esta família.�.------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de um contrato de 
arrendamento tendo em vista a cedência da casa sita no Bairro da Figueira Velha � Bloco 3, 2º. 
Andar Esquerdo, para alojar a família carenciada constituída por António Manuel Marques 
Lopes, esposa Maria Fernanda José Lopes e filhos Rafael José Lopes, Fabiana José Lopes e 
Sara José Lopes, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Serviço 
Social, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.4.REDE CAMARÁRIA NÍVEL 1 � VISEU DIGITAL � ACEITAÇÃO DE 
ADJUDICAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 26 de Maio de 2006, subscrita pela Chefe de Secção de 
Contabilidade e pela Técnica Superior de Comunicação Social, desta Câmara Municipal, que a 
seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Rede Camarária Nível 1 � Viseu Digital ------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa Viseu Digital é necessário aceitar a adjudicação que a Lusitânia � 
ADR � efectuou à SIEMENS, S.A., para fornecer a rede camarária de Intranet/Internet de nível 
1, pelo valor de 57.534,47 euros, dos quais 75% têm comparticipação do POSC (Programa 
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Operacional da Sociedade e Conhecimento)�.------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a adjudicação que a Lusitânia � ADR, 
efectuou com a Firma Siemens, S.A., para fornecer a rede camarária de Intranet/Internet de 
nível 1, pelo valor de 57.534,47 � (cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e quatro euros e 
quarenta e sete cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------ 
 

5 � CONTABILIDADE 
 

5.1.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 dois 
mil e seis, nºs. 5 e 6, e às Grandes Opções do Plano, do ano de dois mil e seis, nºs. 5, as quais 
ficam anexas a esta acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.----------------------------------- 
5.2.AUDITORIA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DE NELAS � EXERCÍCIOS DE 2004 E 
2005 � APRECIAÇÃO DE RELATÓRIO 
---- Presente o Relatório de Auditoria às Contas do Município de Nelas � Exercícios de 2004 e 
2005, elaborado pela Firma A. Figueiredo Lopes & Manuel Figueiredo, SROC., tendo o 
trabalho de campo sido efectuado nos dias 14 a 17, 21,22 e 29 de Março de 2006, o qual fica 
anexo à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------------- 
---- Presente também uma Moção, datada de 30 de Maio de 2006, apresentada pela Senhora 
Presidente da Câmara Drª. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e pelos Senhores 
Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo 
Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
---- �Na sequência da realização de auditoria às contas do Município de Nelas relativas aos 
exercícios de 2004 e 2005, últimos anos de gestão do Partido Socialista, do relatório efectuado 
destaca-se, com decisivo impacto no presente e no futuro, o seguinte:--------------------------------
---- - A situação financeira da Câmara no final do ano de 2005 comprometia gravemente o 
desenvolvimento das suas actividades nos anos seguintes, em particular nos anos de 2006 e 
2007;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Com uma dívida a rondar os 6 milhões de euros, ou 1,2 milhões de contos, no imediato, a 
autarquia tinha comprometido já no final do referido ano, a totalidade das receitas de capital, o 
que implicaria, se não forem tomadas medidas imediatas, a paragem da actividade municipal.---
---- - Da auditoria em questão destacam-se, ainda, não obstante todo o empenho e 
profissionalismo dos trabalhadores da autarquia, a falta de criação das condições exigidas por 
lei para controlo da legalidade das operações e contas, particularmente ao nível da existência de 
normas ou procedimentos de controlo interno, do registo do património e do controlo de 
volumes de obra e respectivos custos.----------------------------------------------------------------------
---- - O projecto "Quinta da Cerca", onde foram já gastos mais de 1 milhão de euros e não 
estava dotado de electricidade, água e segurança - condições mínimas ao seu funcionamento - 
enferma de desequilíbrio de obrigações a favor da "Liga de Amigos de Conimbriga", 
concessionária da mesma "Quinta" até 2021.-------------------------------------------------------------
---- -  A beneficiação da "Mata das Alminhas" foi feita apressadamente, sem obtenção de 
qualquer visto prévio do Tribunal de Contas e sem a garantia de qualquer apoio financeiro para 
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o seu custo, superior a 650 mil euros.----------------------------------------------------------------------
---- - Não existe na autarquia qualquer sistema que permita o cálculo fiável e uma imputação 
razoável de custos e proveitos aos vários serviços.-------------------------------------------------------
---- - A capacidade de endividamento do município está utilizada em 89,17%.----------------------
---- - Face a tal situação, não resta outra alternativa ao novo executivo camarário que não seja 
contrair um empréstimo de 650 mil euros e transferir receitas correntes, destinadas à sua 
actividade e serviços aos munícipes, para despesas nas aludidas obras, ocupando desta forma os 
seus mais de 230 trabalhadores e garantindo a conservação e segurança do conjunto de bens da 
responsabilidade do município.------------------------------------------------------------------------------
---- - Aguardar com serenidade a realização de Inspecção aos últimos 5 anos por parte da 
Inspecção Geral de Administração do Território e da Inspecção Geral das Finanças.---------------
---- - Pedir a compreensão de todos os munícipes para as dificuldades da actuação municipal, 
justificadas pelas razões expostas e dar-lhes a garantia que com rigor, seriedade e verdade as 
dificuldades não deixarão de ser progressivamente ultrapassadas, garantindo-se, assim, a 
melhoria de serviços e infra-estruturas que todos merecem e o reforço do Município de Nelas 
unido no contexto regional e nacional em termos industriais, comerciais, turísticos e agrícolas.� 
---- Posta a moção atrás descrita à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com os votos 
contra dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, Engº. João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, os quais 
apresentaram a seguinte declaração de voto: -------------------------------------------------------------
---- �Votamos contra a �moção� proposta pela maioria e em próxima reunião faremos uma 
análise mais detalhada sobre o conteúdo desta �moção� e do relatório de auditoria dada a 
complexidade do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------
---- Para apreciação política do mesmo relatório fazemos a seguinte declaração, que a seguir se 
transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, pautando sempre as suas intervenções e 
opiniões, por critérios de verdade e transparência, seguindo o princípio de que �quem não deve 
não teme�, não se opuseram à realização desta auditoria e mantêm todos os considerandos que 
então expressaram.--------------------------------------------------------------------------------------------
---- Quanto às conclusões apresentadas neste relatório, as anomalias apontadas não configuram 
quaisquer graves irregularidades, muito menos ilegalidades, mas apenas referências a situações 
meramente processuais, justificadas pela complexidade e exiguidade de tempo na 
implementação do POCAL, assim justificadas pela própria auditoria.�.-----------------------------    
 

6 � LOTEAMENTOS 
 
6.1.DISCUSSÃO PÚBLICA - ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº. 
2/2002 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº. 4/2001. REQUERENTE: NELSON DA 
CRUZ COSTA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Discussão Pública - Alteração ao Alvará de Loteamento nº. 2/2002 � Processo de 
Loteamento nº. 4/2001. Requerente: Nelson da Cruz Costa. -------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 30-05-2006 

 

25 

---- I. Pretende o requerente proceder à alteração do alvará de loteamento nº. 2/2002, do 
seguinte modo:-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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).-------------------------------------------------------
---- II Parecer dos Serviços:----------------------------------------------------------------------------------
---- A alteração pretendida pelo requerente irá alterar a área de implantação em mais de 3%, 
sem qualquer alteração no n.º de fogos, cumprindo os parâmetros estabelecidos para a Zona 
Residencial R1, de acordo com o plano municipal de ordenamento do território.-------------------
---- Sendo assim, na ausência de solicitação por parte de todos os proprietários dos lotes, a 
alteração pretendida pelo requerente remete para o âmbito do Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação, enquadrando-se no previsto no nº. 3 do artigo 27º., sendo precedida de um período 
de Discussão Pública a realizar nos termos do nº. 3, do artº. 22º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 
16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº. 177/2001, de 4 de Junho, 
observando o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------
---- Anúncio através de publicação no Diário da República e publicação num jornal local;--------
---- Período mínimo de discussão pública de 15 dias para que os interessados se possam 
pronunciar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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.-------------------------------------------------------------------
---- Assim, não se vê inconveniente no solicitado.-------------------------------------------------------
---- Atendendo a que, de acordo com o nº. 3 do artº. 77º., do Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de 
Setembro, cabe à Câmara deliberar sobre a abertura destes processos, solicito à Ex.ma Câmara 
autorização para abertura de um período mínimo de 15 dias de Discussão Pública, seguindo os 
trâmites exigidos na lei.--------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª. �.---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de um período mínimo de 15 
dias de Discussão Pública, seguindo os trâmites exigidos na lei, referente à alteração do Alvará 
de Loteamento nº. 2/2002 � Processo de Loteamento nº. 4/2001, em que é requerente Nelson da 
Cruz Costa, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.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  
7.1.1.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 Maio de 2006 e 19 de Maio de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1.2.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 2 de Maio de 2006 e 19 de Maio de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------
7.1.3.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 3 de Maio de 2006 e 19 de Maio de 
2006, a qual fica anexa à acta (Anexo VII), fazendo dela parte integrante.-------------------------
7.2.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 
Maio de 2006 e 19 de Maio de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo VIII), fazendo dela parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO 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 
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compreendido entre 4 de Maio de 2006 e 23 de Maio de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo 
IX), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------ 
7.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. REQUERENTES: ANTÓNIO SANTOS PAIS E JOSÉ 
CARLOS SANTOS PAIS  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. 
Requerentes: António Santos Pais e José Carlos Santos Pais. Local: Sito ao �Pêro Calvo�, em 
Carvalhal Redondo.-------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 não urbana.--
----  Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de venda, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico nº. 599, localizado em Carvalhal Redondo, sendo ⅓ a favor de 
António Santos Pais e ⅔ a favor de José Carlos Santos Pais.-------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.�.-------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos, em que são requerentes António 
Santos Pais e José Carlos Santos Pais, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------- 
7.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. REQUERENTES: MARIA DE LURDES DO ESPÍRITO 
SANTO PAIS, ALBERTO FERNANDO DOS SANTOS PAIS E ELISABETE DO 
ESPÍRITO SANTOS PAIS  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Maio 
de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. 
Requerentes: Maria de Lurdes do Espírito Santo Pais, Alberto Fernando dos Santos Pais e 
Elisabete do Espírito Santo Pais. Local: Sito aos �Molelos�, em Carvalhal Redondo --------------
---- 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.--------------------------------
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---- 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 não urbana.--
----  Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de venda, os três requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico 618, localizado em Carvalhal Redondo, sendo ⅓ a favor de cada 
um.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.�.-------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 de 
Lurdes do Espírito Santo Pais, Alberto Fernando dos Santos Pais e Elisabete do Espírito Santo 
Pais, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.- 
7.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE 
ELECTRODOMÉSTICOS, NA RUA DO CIMO DO POVO, Nº. 15, EM CARVALHAL 
REDONDO. REQUERENTE: JOSÉ MARQUES LOUREIRO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de comércio de electrodomésticos, na Rua do Cimo do Povo, nº. 15, em 
Carvalhal Redondo. Requerente: José Marques 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 três anúncios luminosos com as 
dimensões de 0.90 x 0.35 m, 0.70 x 0,80 e 0.64 m2, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
528, de 11/04/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 19,00 
horas, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30h e encerramento ao Domingo à tarde.----
---- 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 comércio de electrodomésticos, na Rua 
do Cimo do Povo, nº. 15, em Carvalhal Redondo, em que é requerente José Marques Loureiro, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------- 
7.7.PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTO "BAR QUINTA DO CASTANHEIRO", ATÉ ÀS 4 HORAS DA 
MANHÃ DE TODOS OS DIAS DA SEMANA, NOS MESES DE VERÃO DE 2006. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO LOUREIRO LOPES NOVO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alargamento do horário de funcionamento de estabelecimento �Bar Quinta do 
Castanheiro�, até às 4 horas da manhã de todos os dias da semana, nos meses de Verão de 2006. 
Requerente:  José António Loureiro Lopes Novo. Local: Caldas da Felgueira.----------------------
---- 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 2,00 horas de 
Domingo a Quinta-Feira e até às 4 horas às Sextas-Feiras, Sábados e Vésperas de Feriados.------
---- III. O pedido de alargamento encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 
13º., visto que a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e a GNR de Canas de Senhorim 
emitiram um parecer favorável.-----------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, em virtude de se tratar de um estabelecimento tranquilo, visto não haver 
qualquer queixa registada, não vejo qualquer inconveniente  no alargamento de horário, das 2 
horas para as 4 horas de todos os dias da semana dos meses de Verão, desde que não seja posta 
em causa a segurança e tranquilidade pública.------------------------------------------------------------
---- Caso Vª. Exª. concorde, proponho autorizar este alargamento de horário nos meses de 
Junho, Julho, Agosto e Setembro.---------------------------------------------------------------------------
---- V. Mais informo que deverá ser informado do parecer:---------------------------------------------
---- a) Da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, nº. 109/2006, de 08/05/2006;-----------------
---- b) Da GNR de Canas de Senhorim, referência nº. 737/06, processo 5154.0.9, de 
27/04/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alargamento do horário de 
funcionamento de estabelecimento �Bar Quinta do Castanheiro�, sito às Caldas da Felgueira, 
até às 4 horas da manhã de todos os dias da semana, nos meses de Verão de 2006, em que é 
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requerente  José António Loureiro Lopes Novo, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
7.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO - "MÓVEIS SOUSA", NA RUA DAS 
FLORES, EM CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: JOAQUIM MARQUES 
SOUSA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento � �Móveis Sousa�, na Rua das Flores, em Carvalhal Redondo. Requerente: 
Joaquim Marques Sousa.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 0.80 x 1.50 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 
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 9,00h às 19,00 horas, com paragem para 
almoço das 12,30 h às 14,30h e encerramento ao Domingo e Sábado à tarde.-----------------------
---- 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 � �Móveis Sousa�, na Rua das Flores, em 
Carvalhal Redondo, em que é requerente Joaquim Marques Sousa, nos termos e de acordo com 
a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------------ 
7.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO - 
"PRATA, OURO, RELÓGIOS E DERIVADOS", NA RUA DO CIMO DO POVO, EM 
CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: ANTÓNIO MENDES DE ALMEIDA  
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário do estabelecimento � �Prata, ouro, relógios e 
derivados�, na Rua do Cimo do Povo, em Carvalhal Redondo. Requerente: António Mendes de 
Almeida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim sendo não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 19,00 
horas, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30h e encerramento ao Domingo  
à tarde. Funciona aos sábados das 9.00 h às 13.00 h.-----------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
do estabelecimento � �Prata, ouro, relógios e derivados�, na Rua do Cimo do Povo, em 
Carvalhal Redondo, em que é requerente António Mendes de Almeida, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------ 
7.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UMA SERRALHARIA, 
NA RUA DOS CHÕES, Nº. 5, EM CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: 
CARLOS SOARES DA SILVA  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de uma serralharia, na Rua dos Chões, nº. 5, em 
Carvalhal Redondo. Requerente: Carlos Soares da Silva.-----------------------------------------------
---- 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.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim sendo não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 18,00 
horas, com paragem para almoço das 12,30 h às 13,30h e encerramento ao Domingo e ao 
Sábado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de uma serralharia, na Rua dos Chões, nº. 5, em Carvalhal Redondo, em que é requerente 
Carlos Soares da Silva, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.11.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO - "OFICINA DE COMÉRCIO, 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLOS", NA RUA DA ESTAÇÃO, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: MANUEL FERREIRA JOÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
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estabelecimento � �Oficina de comércio, manutenção e reparação de motociclos�, na Rua da 
Estação, em Canas de Senhorim. Requerente: Manuel Ferreira João.---------------------------------
---- 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 dois anúncios luminosos com as 
dimensões de 0,30 x 2,50 m e outro com 0,90 x 0,90 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 
dois 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. 
570, de 20/04/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 20,00 
horas, com paragem para almoço das 13,00 h às 14,00h e encerramento ao Domingo à tarde.----
---- 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 � �Oficina de comércio, manutenção e 
reparação de motociclos�, na Rua da Estação, em Canas de Senhorim, em que é requerente 
Manuel Ferreira João, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.12.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO - "CAFÉ-CERVEJARIA E MINI 
MERCADO", NA RUA DE SANTO ANTÓNIO, EM CASAL DE SÃO JOSÉ, NA 
FREGUESIA DE SENHORIM. REQUERENTE: ALZIRA MONTEIRO JORGE 
PIMENTEL GONÇALVES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento - �Café-Cervejaria e Mini Mercado�, na Rua de Santo António, em Casal de 
São José, na freguesia de Senhorim. Requerente: Alzira Monteiro Jorge Pimentel Gonçalves.----
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
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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 5 toldos com as dimensões de 2,00 ml 
de frente e 0,95 m de avanço, 5,00 ml de frente e 0,95 m de avanço, 5,00 ml de frente e 0,95 m 
de avanço, 3,00 ml de frente e 0,95 m de avanço, 1,65 ml de frente e 0,50 m de avanço, de 
acordo com as fotografias apresentadas.-------------------------------------------------------------------
---- Solicita ainda autorização para colocar uma placa com 1.50 m x 0.50 m e um anúncio 
luminoso com 0.60 m x 1.20 m.-----------------------------------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação do 
anúncio luminoso.---------------------------------------------------------------------------------------------
--- 3) No entanto, o anúncio luminoso proposto viola o disposto no regulamento, pois o balanço 
é superior a 0,50 m (aproximadamente 0,60 metros). Ainda assim, embora o balanço seja 
superior a 0,50 m, este não provoca obstrução de perspectivas panorâmicas, não afecta a 
estética ou ambiente do edifício, não é susceptível de causar danos a terceiros ou confundir com 
sinalização de tráfego, de acordo com o artigo 14º.,  que determina razões pela qual se pode 
indeferir  um pedido de licenciamento de publicidade.--------------------------------------------------
---- Assim, sou de opinião que o pedido de colocação do anúncio luminoso poderá ser deferido. 
---- 4) 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- V) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
520, de 10/04/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, registo nº. 519, 
referente ao café, das 7,00 h às 2,00 h.---------------------------------------------------------------------
---- Bem como o mapa de horário, registo nº. 518, referente ao minimercado, das 7.00 h às 
12.00 h.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 - �Café-Cervejaria e Mini Mercado�, na 
Rua de Santo António, em Casal de São José, na freguesia de Senhorim, em que é requerente 
Alzira Monteiro Jorge Pimentel Gonçalves, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
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7.13.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO - "PAPELARIA JOANINHA", NA AVª. 
JOÃO XXIII, EM NELAS. REQUERENTE: ANA PAULA ALVES RITA  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento � �Papelaria Joaninha�, na Avª. João XXIII, em Nelas. Requerente: Ana Paula 
Alves Rita.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 0.40 m x 2.00 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. 
592, de 26/04/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,30h às 19,00 
horas, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30h e encerramento ao Domingo. Funciona 
aos sábados das 9,30 h às 17,00 h.--------------------------------------------------------------------------
---- 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 � �Papelaria Joaninha�, na Avª. João 
XXIII, em Nelas, em que é requerente Ana Paula Alves Rita, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
7.14.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO - "TINITA - PRONTO A VESTIR", NA AVª. 
JOÃO XXIII, EM NELAS. REQUERENTE: ERNESTINA CONCEIÇÃO NUNES 
MOREIRA SANTOS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
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---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento � �Tinita � Pronto a Vestir�, na Avª. João XXIII, em Nelas. Requerente: 
Ernestina Conceição Nunes Moreira Santos.--------------------------------------------------------------
---- 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 uma placa com as dimensões de 1.10 m 
x 0.80 m, 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 da 
placa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. 
578, de 21/04/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,30h às 20,00 h, 
com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00h 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 � �Tinita � Pronto a Vestir�, na Avª. João 
XXIII, em Nelas, em que é requerente Ernestina Conceição Nunes Moreira Santos, nos termos 
e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------- 
7.15.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO - "NOVA PADARIA E PASTELARIA DE 
NELAS", NA RUA SACADURA CABRAL, EM NELAS. REQUERENTE: NOVA 
PADARIA E PASTELARIA DE NELAS, LDª.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento � �Nova Padaria e Pastelaria de Nelas�, na Rua Sacadura Cabral, em Nelas. 
Requerente: Nova Padaria e Pastelaria de Nelas, 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, 
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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 0.50 m x 1.20 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 
anuncio 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. 
571, de 20/04/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 7,00 h às 20,00 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 � �Nova Padaria e Pastelaria de Nelas�, na 
Rua Sacadura Cabral, em Nelas, em que é requerente Nova Padaria e Pastelaria de Nelas, Ldª., 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------- 
7.16.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO - "PÉ DE GALO", NA RUA LUIS DE 
CAMÕES, EM NELAS. REQUERENTE: PÉ DE GALO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento � �Pé de Galo�, na Rua Luís de Camões, em Nelas. Requerente: Pé de Galo.---
---- 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 uma chapa com as dimensões de 0.50 m 
x 0.27 m, de acordo com a fotografia apresentada.-------------------------------------------------------
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---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo como artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação da 
chapa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. 
521, de 10/04/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,30 h às 19,00 h 
com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 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 � �Pé de Galo�, na Rua Luís de Camões, 
em Nelas, em que é requerente Pé de Galo, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
7.17.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DA LOJA "A PRENDINHA", NA AVª. JOÃO XXIII, EM NELAS. 
REQUERENTE: PAULA CRISTINA PAIS FIGUEIREDO MENDES  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa da loja �A Prendinha�, na 
Avª. João XXIII, em Nelas. Requerente: Paula Cristina Pais Figueiredo Mendes.-------------------
---- 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 uma placa com as dimensões de 1.05 
m2, de acordo com 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 da 
placa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. 
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613, de 04/05/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 h às 19,00 h 
com paragem para almoço das 13,00 h às 14,00 h. Encerramento ao Domingo 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 da loja �A Prendinha�, na Avª. João XXIII, em Nelas, em que é 
requerente Paula Cristina Pais Figueiredo Mendes, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------- 
7.18.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DA IMOBILIÁRIA - "BEIRANEVES", NA RUA DO COMÉRCIO, Nº. 
93, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: BEIRANEVES, SOCIEDADE 
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDª.   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário da imobiliária � 
�Beiraneves�, na Rua do Comércio, nº. 93, em Canas de Senhorim. Requerente: Beiraneves, 
Sociedade Medição Imobiliária, 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 e serviços 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 2.00 x 0.60 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, não vejo 
qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,30 h às 19,00 h com paragem para almoço 
das 12,30 h às 14,30 h. Sábado funcionará das 10,00 h às 12,30 h e encerramento aos 
Domingos.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 30-05-2006 

 

39 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário da imobiliária � �Beiraneves�, na Rua do Comércio, nº. 93, em 
Canas de Senhorim, em que é requerente Beiraneves, Sociedade Medição Imobiliária, Ldª., nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
7.19.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO CENTRO DENTÁRIO, NA RUA DO DR. ABÍLIO MONTEIRO, 
LOJA 7, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: CENTRO DENTÁRIO DO 
FOJO, LDª.   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do Centro 
Dentário, na Rua do Dr. Abílio Monteiro, Loja 7, em Canas de Senhorim. Requerente: Centro 
Dentário do Fojo, 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 comerciais podem escolher os períodos de abertura e funcionamento entre as 
6 e as 24 horas, de todos os dias da semana.---------------------------------------------------------------
---- 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, de acordo com o artigo 16º. do supracitado regulamento, 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 na fachada 
principal, com as dimensões de 1,00 x 1,00 m.-----------------------------------------------------------
---- Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. 
410, de 16/03/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,30 h às 19,00 h e 
aos sábados das 9,30 h às 12,30 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00 h. 
Encerramento aos domingos. -------------------------------------------------------------------------------
---- 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 Centro Dentário, na Rua do Dr. Abílio Monteiro, Loja 7, em 
Canas de Senhorim, em que é requerente Centro Dentário do Fojo, Ldª., nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------ 
7.20.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DE UM ESTABELECIMENTO DE VENDA DE 
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ELECTRODOMÉSTICOS - "ELECTRO F.J.F.", NA RUA DA ESTRADA, Nº. 46, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: FRANCISCO JOSÉ SÁ FERREIRA  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário de um 
estabelecimento de venda de electrodomésticos� �Electro F.J.F.�, na Rua da Estrada, nº. 46, em 
Canas de Senhorim. Requerente: Francisco José Sá Ferreira.-------------------------------------------
---- 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 três anúncios luminosos com as 
dimensões de 0.50 x 0.40 m, 0.28 x 0.28 m e 0.40 x 0,3 m, de acordo com o esquema e 
fotografia em anexo.------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo como 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. 
137, de 24/01/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 h às 19,00 h 
com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 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 de venda de electrodomésticos � 
�Electro F.J.F.�, na Rua da Estrada, nº. 46, em Canas de Senhorim, em que é requerente 
Francisco José Sá Ferreira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.21.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 
VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DO CONCELHO DE NELAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de funcionamento de vários estabelecimentos do 
Concelho de Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------
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---- I. Os seguintes pedidos encontram-se devidamente instruídos, de acordo o artigo 16º., do 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
Prestação de Serviços do Concelho de Nelas. Assim, não vejo inconveniente na aprovação dos 
mapas de horário, desde que não seja posta em causa a segurança e tranquilidade pública.--------
---- De acordo com o artigo 3º. deste regulamento, os estabelecimentos comerciais podem 
escolher os períodos de abertura e funcionamento entre as 6 e as 24 horas, de todos os dias da 
semana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bars e self-service e estabelecimentos 
análogos poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana.---------------------------
---- Clubes, cabarés, boites, dancings, casas de fado, bares e estabelecimentos análogos, 
poderão estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana. No entanto, por deliberação 
camarária de 13 de Abril de 2005, estes estabelecimentos só poderão funcionar até às 4 horas 
nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado. Nos restantes dias deverão encerrar às 2 horas.-
---- 1) Cantinho da Fonte, de José António Gonçalves, na Rua do Comércio, nº. 162, em 
Canas de Senhorim, com o período de funcionamento das 7,00 h às 2,00 h.-------------------------
---- 2) Loja Nu Xi Qian, de Ni Xu Qian, na Rua da Estação, nº. 58, em Canas de Senhorim, 
com o período de funcionamento das 9,00 h às 20,00 h.-------------------------------------------------
---- 3) Loja Chinesa, de Lin Jianlian, no Largo Prof. Veiga Simão, nº. 67, em Nelas, com o 
período de funcionamento das 8,00 h às 19,00 h. Encerramento aos domingos à tarde, depois 
das 13 h.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4) Papelaria, de João Manuel Marques Ferreira, na Rua Serra da Estrela, em Nelas, com o 
período de funcionamento das 8,00 h às 18,30 h. Encerramento aos Sábados e Domingos.--------
---- 5) Alteração do mapa de horário da loja de Venda de Candeeiros, de Jofeange: 
Comércio e produção de candeeiros, Ldª., na Avª. João XXIII, em Nelas, para o período de 
funcionamento das 9,30 h às 19,00 h de Segunda a Sábado, com paragem para almoço das 
12,30 horas às 14,30 horas. Aos domingos funcionará das 14,30 h às 19,00 h. ----------------------
---- 6) Comércio a retalho, de Miguel Fernando Santos Dias, na Rua das Flores, em Nelas, 
com o período de funcionamento das 9,00 h às 19,00 h e paragem para almoço das 12,30 h às 
14,00 h. Encerramento ao Domingo.-----------------------------------------------------------------------
---- 7) Serralharia, de José Maria Amaral, na Aguieira, com o período de funcionamento das 
8,00 h às 22,00 h e paragem para almoço das 12,30 h às 13,30 h. Encerramento ao Domingo.----
---- 8) Mercearia, de Francisco Pedro Borges Santos, no Largo do Comércio, em Nelas, com o 
período de funcionamento das 7,00 h às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 
14,00 h.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 9) Alteração do mapa de horário da loja de Café e Restaurante �Santarense�, de Isilda 
Maria Laranjeira Pina, na Rua das Casquilhas, nº. 18 - 22, em Santar, para o período de 
funcionamento das 7,00 às 2,00 h. Encerramento ao Sábado.-------------------------------------------
---- 10) Electrodomésticos, de António Dias de Sá, na Rua Engº. Carlos Raposo, no Folhadal, 
com o período de funcionamento das 9,00 h às 20,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h 
às 14,30 h. Encerramento ao Domingo.--------------------------------------------------------------------
---- 11) Café da Mata, de António José Almeida Abrantes, no Bairro das Flores, em Carvalhal 
Redondo, com o período de funcionamento das 7,00 h às 2,00 h.-------------------------------------- 
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---- 12) Frutaria, de Anastácio dos Santos, no Mercado de Canas de Senhorim, em Canas de 
Senhorim, com o período de funcionamento das 8,00 h às 19,00 h. Encerramento ao Domingo e 
na Quarta-Feira à tarde.---------------------------------------------------------------------------------------
---- 13) Minimercado e Talho, de Américo Casimiro Loureiro, na Rua da Escola, na Póvoa de 
Santo António, com o período de funcionamento das 8,00 h às 22,00 h. -----------------------------
---- 14) Café e Mercearia, de António Lopes, em Vila Ruiva, com o período de funcionamento 
das 7,00 horas às 24,00 horas.-------------------------------------------------------------------------------
---- 15) Café Estrela de Santar, de Manuel Florentino Pereira Ferreira, em Santar, com o 
período de funcionamento das 7,00h às 2,00 horas.------------------------------------------------------
---- 16) Café-Restaurante Retiro das Laranjeiras, de António Monteiro Ribeiro, na Rua D. 
Afonso Henriques, em Nelas, com o período de funcionamento das 7,00 h às 23 h. 
Encerramento ao Sábado.------------------------------------------------------------------------------------
---- 17) Talho e Salsicharia, de José António Moreira Marques, na Rua Luís de Camões, em 
Nelas, com o período de funcionamento das 8,30 h às 19,30 h, com paragem para almoço das 
12,30 h às 14,30 h. Encerramento ao Domingo.----------------------------------------------------------
---- 18) Cervejaria Rua Direita, de António Fernando Correia Amaral, em Aguieira, com o 
período de funcionamento das 7,00 h às 2,00 h.----------------------------------------------------------
---- 19) J. Ramos Pinto & Irmãos, Ldª., na Praça Prof. Dr. José Vieira Simão, em Nelas, com 
o período de funcionamento das 7,00 h às 23,00 h.-------------------------------------------------------
---- 20) Baptista & Filho, Ldª., no Bairro das Toiças, em Nelas, com o período de 
funcionamento das 9,00 h às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00 h. 
Encerramento aos Sábados à tarde e Domingo todo o dia.----------------------------------------------
---- 21) Decoração Eurotellar, na Rua do Comércio, nº.136, em Canas de Senhorim, com o 
período de funcionamento das 9,30 h às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 
14,30 h. Sábado funciona das 9,30 h às 13,00 h e encerra ao Domingo.------------------------------
---- 22) Tabacaria Rossio, na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim, com o período de 
funcionamento das 8,30 h às 19,30 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00 h.----------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos do Concelho de Nelas atrás referidos, 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 
dezoito horas e vinte  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, 
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_______________________________________ 
 

A Chefe de Divisão, 
 

_______________________________________ 


