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ACTA Nº. 2 
  
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA  DA CÂMARA             
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA E UM 
DE JANEIRO DE DOIS MIL E SEIS 
 

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

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 332.875,39 � (trezentos e trinta e dois mil 
oitocentos e setenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
162.096,85 � (cento e sessenta e dois mil noventa e seis euros e oitenta e cinco cêntimos).------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foi apresentado nenhum assunto para análise no Período de Antes da Ordem do Dia.---- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 - ZONAS INDUSTRIAIS 

 
1.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - AQUISIÇÃO DE TERRENO � RECTIFICAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e cinco de 
Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas - Aquisição de terrenos � Rectificação. -------------------------------
---- Em reunião de vinte e seis de Janeiro de dois mil e cinco, deliberou a Ex.ma Câmara 
adquirir o artigo matricial 2679, sito ao Monte de Lobos� a Afonso Ponces de Serpa.-------------
---- Atendendo a que este proprietário faleceu, solicito a Vª. Exª. a aprovação da mudança do 
seu nome para os herdeiros � Luisa Maria Correia Mendes Ponces de Serpa e Carlos Manuel 
Correia Mendes Ponces de Serpa.---------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada em reunião do 
Executivo de vinte e seis de Janeiro de dois mil e cinco, referente à aquisição de terreno para a 
Zona Industrial de Nelas, passando a constar �Luisa Maria Correia Mendes Ponces de Serpa  e 
Carlos Manuel Correia Mendes Ponces de Serpa�, em vez de �Afonso Ponces de Serpa�,  nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
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1.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - AQUISIÇÃO DE TERRENOS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e cinco de 
Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas - Aquisição de terrenos---------------------------------------------------
---- I.  Atendendo a que já se adquiriu um terreno na Zona Industrial de Nelas a Afonso Ponces 
de Serpa, os seus herdeiros � Luisa Maria Correia Mendes Ponces de Serpa e Carlos Manuel 
Correia Mendes Ponces de Serpa, manifestaram interesse em vender os outros terrenos que 
possuem na mesma zona.-------------------------------------------------------------------------------------
---- São os seguintes, os terrenos localizados na Zona Industrial de Nelas:---------------------------
---- 1. Artº. Matricial 2637, sito ao �Pé de Carneiro�, com a área de 2.000 m2, confrontando a 
Norte com Alberto Pinto Loureiro, a Nascente com José Lopes Pinto Loureiro, a Sul com 
Caminho e a Poente com José Marques Correia; ---------------------------------------------------------
---- 2. Artº. Matricial 2945, sito ao �Vale de Vinagre�, com a área de 4.000 m2, confrontando a 
Norte com Arnaldo Lopes Santos Loureiro, a Nascente e Sul com Estrada e a Poente com João 
Morais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O valor unitário é de 1,40�/m2, sendo o total:--------------------------------------------------------
---- a) Artº. 2637 � 2.000 m2 x 1.40�/m2 = 2.800 � (dois mil e oitocentos euros);------------------
---- b) Artº. 2945 � 4.000 m2 x 1.40�/m2 = 5.600 � (cinco mil e seiscentos euros);-----------------
---- Total: 8.400 � (oito mil e quatrocentos euros).-------------------------------------------------------
---- O valor unitário tem sido praticado na zona em anteriores aquisições, pelo que  solicito a 
Vª. Exª. a aprovação para a presente aquisição.-----------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quantia de 8.400 � (oito 
mil e quatrocentos euros) aos Senhores Luisa Maria Correia Mendes Ponces de Serpa e Carlos 
Manuel Correia Mendes Ponces de Serpa, referente à aquisição de terrenos para a Zona 
Industrial de Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 - SUBSÍDIOS 
 
2.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS 
DE SENHORIM � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Presidente � 
�Concordo � Pague-se ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim� � exarado na 
informação datada de vinte e três de Janeiro de dois mil e seis, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
---- �Atenta a urgência e porque tal é essencial para garantir os quadros competitivos da 
Associação em questão, propõe-se à Srª. Presidente o imediato deferimento do pagamento de 
subsídio extraordinário de 5.000 � (cinco mil euros), devendo o mesmo nos termos legais ser 
submetido a ratificação na próxima reunião de Câmara (nº.3, do artº. 63º., da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro).�.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 � DIVERSOS 
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3.1.HIDROELÉCTRICA DA FRAGA - RECONHECIMENTO DO SEU INTERESSE 
PÚBLICO 
---- Presente um ofício datado de 17 de Janeiro de 2006, da Soc. Hidroeléctrica da Fraga � 
Unipessoal, Ldª., com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Ex.mª. Srª. Presidente da Câmara Municipal de Nelas:--------------------------------------------
---- A Soc. Hidroeléctrica da Fraga Unipessoal, Ldª:, com escritórios na Avª. Fontes Pereira de 
Melo, nº. 14 � 5º., em Lisboa, detém o Alvará de Licença Para Utilização da Água nº. 
966/2001, de 6 de Julho de 2001, emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (ex-DRAOT-Centro), para produção de energia eléctrica no rio Mondego, 
no local de Fraga. O aproveitamento hidroeléctrico, a construir, integra um açude, em betão, 
tipo gravidade, com uma soleira descarregadora com 45 m de desenvolvimento, e 14,4 m de 
altura acima das fundações. No encontro direito do açude localiza-se a tomada de água, a 
central hidroeléctrica, a descarga de fundo, a passagem para peixes e o dispositivo para 
escoamento do caudal ecológico.---------------------------------------------------------------------------
---- O aproveitamento foi objecto de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo o Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) merecido Parecer Favorável Condicionado, de acordo com o 
despacho de Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, de 21 de Agosto de 2000.-
---- O açude criará uma albufeira com Nível de Pleno Armazenamento (NPA) à cota 148, que 
inundará uma zona ribeirinha, com cerca de 1 ha, integrada numa mancha de Reserva Agrícola 
Nacional com uma área de cerca de 8 ha, tornando-se necessário para emissão do Alvará de 
Licença de Construção das obras, pela CCDR-Centro, um parecer da Comissão Regional da 
Reserva Agrícola da Beira Litoral (CRRABL) para elaboração do qual se requerem a Vª. Exª. 
os seguintes elementos:---------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Autenticação do extracto da carta de condicionantes, junta;-------------------------------------
---- 2. Declaração onde conste o Interesse Público do empreendimento e ausência de 
alternativa.�----------------------------------------------------------------------------------------------------   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de 
reconhecimento de interesse público da Soc. Hidroeléctrica da Fraga, Unipessoal, Ldª., 
considerando que parte da albufeira se encontra neste concelho de Nelas; considerando que a 
mesma se encontra na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva Agrícola Nacional; 
considerando que vai ser um ponto de água onde os Bombeiros Voluntários poderão abastecer 
as suas viaturas e considerando que vai reforçar os níveis freáticos daquela zona.------------------ 
3.2.REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA VILA DE NELAS � ALTERAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e cinco de 
Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------
---- �Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas � Alteração.-------------------------------------------
---- I. No seguimento das ordens de Vª. Exª. para se marcarem lugares de estacionamento na 
Praça do Município para as Entidades que ali funcionam � Câmara Municipal, Tribunal e GNR, 
informo que estes Serviços elaboraram uma planta desenhada ilustrativa dos lugares que se 
pretende afectar a cada uma das entidades.----------------------------------------------------------------
---- É a seguinte a distribuição dos lugares de estacionamento, para o qual solicito a aprovação 
de Vª. Exª.:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Câmara Municipal:----------------------------------------------------------------------------------
---- 4 lugares na margem direita do arruamento frontal ao edifício e;---------------------------------
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---- 4 lugares na margem esquerda do mesmo arruamento, destinados às viaturas da Câmara 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. GNR: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 lugares na margem direita do arruamento, em frente ao edifício da GNR, destinados às 
viaturas desta Entidade.---------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Tribunal:-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 lugares na margem direita do arruamento, no seguimento dos atribuídos à GNR, em 
frente ao edifício do Tribunal, destinados às viaturas dos Magistrados;-------------------------------
---- 3 lugares no seguimento dos anteriores destinados às viaturas do Tribunal.--------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, propôr à Assembleia Municipal de Nelas a 
aprovação da alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita e nos termos da alínea a), do 
número 2, do artigo 53º., da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, após decorrido o período de inquérito público.------------------------- 

 
4 - CONTABILIDADE 

 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Dezembro de dois mil e cinco, no total de 827.279,90 � (oitocentos e vinte e 
sete mil duzentos e setenta e nove euros e noventa cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 60.553,58 � (sessenta mil quinhentos e cinquenta e três euros e 
cinquenta e oito cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada 
pela Secção de Contabilidade.------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2005, EM EXECUÇÃO NO CORRENTE ANO DE 2006, NOS TERMOS DO 
Nº. 5, DO PONTO 2.3., DO POCAL � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações números um, ao Orçamento Municipal e 
às Grandes Opções do Plano, do ano de dois mil e cinco, em execução no ano de dois mil e seis, 
nos termos do nº. 5, do ponto 2.3., do POCAL, as quais ficam anexas a esta acta (Anexo I), 
fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA - 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
--- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de dezasseis de Janeiro 
de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras.---------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exªs. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira, 
Carvalhal Redondo, Vilar Seco e Canas de Senhorim, referentes aos anos lectivos de 
2005/2006:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Santa Casa da Misericórdia ---- Jardim de Infância de Santar: Outubro de 2005 � 139,50 � 
(cento e trinta e nove euros e cinquenta cêntimos); ---- Jardim de Infância de Moreira: Outubro 
de 2005 � 153 � (cento e cinquenta e três euros); ---- Jardim de Infância de Vila Ruiva: Outubro 
de 2005 � 441 � (quatrocentos e quarenta e um euros); ---- Jardim de Infância de Aguieira: 
Outubro de 2005 � 447,75 � (quatrocentos e quarenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos); --
-- Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Outubro de 2005 � 461,25 � (quatrocentos e 
sessenta e um euros e vinte e cinco cêntimos); ---- Jardim de Infância de Vilar Seco: Outubro de 
2005 � 335,25 � (trezentos e trinta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos). ---- Total: 1.977,75 � 
(mil novecentos e setenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos); -----------------------------------
---- Associação do Folhadal: ---- Jardim de Infância de Folhadal: Outubro de 2005 � 450 � 
(quatrocentos e cinquenta euros); Novembro de 2005 � 482 � (quatrocentos e oitenta e dois 
euros); Total: 932 � (novecentos e trinta e dois euros); -------------------------------------------------
---- Escola EB 2,3/S Engº. Dionísio A. Cunha: ---- Jardim de Infância de Canas de Senhorim: 
Setembro de 2005 a Dezembro de 2005 � 620,88 � (seiscentos e vinte euros e oitenta e oito 
cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Escola Secundária de Nelas: ---- Jardim de Infância de Nelas: Outubro de 2005 � 742,56 � 
(setecentos e quarenta e dois euros e cinquenta e seis cêntimos); Novembro de 2005 � 825,24 � 
(oitocentos e vinte e cinco euros e vinte e quatro cêntimos); Dezembro de 2005 � 377,52 � 
(trezentos e setenta e sete euros e cinquenta e dois cêntimos). ---- Total: 1.945,32 � (mil 
novecentos e quarenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos). -----------------------------------------
---- Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim: ---- Jardim de Infância de Vale de 
Madeiros: Outubro de 2005 � 376,20 � (trezentos e setenta e seis euros e vinte cêntimos); 
Novembro de 2005 � 332,20 � (trezentos e trinta e dois euros e vinte cêntimos); Dezembro de 
2005 � 204,60 � (duzentos e quatro euros e sessenta cêntimos); ---- Jardim de Infância de Lapa 
do Lobo � Dezembro de 2005 � 232,20 � (duzentos e trinta e dois euros e vinte cêntimos).---- 
Total: 1.145,20 � (mil cento e quarenta e cinco euros e vinte cêntimos); ---- Total Final: 
6.621,15 � (seis mil seiscentos e vinte e um euros e quinze cêntimos).�------------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas para a Santa Casa da Misericórdia 
de Santar, para a Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo, para a Escola 
EB 2,3/S Engº. Dionísio A. Cunha, de Canas de Senhorim, para a Escola Secundária de Nelas e 
para o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim.------------------------------------------------ 
4.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO CONCELHO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de dezasseis de Janeiro 
de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Na medida em que se verificou o encerramento de algumas escolas e como compete a esta 
Autarquia assegurar o transporte e a alimentação dos alunos desalojados, este Serviço sugere 
para apreciação de Vªs. Exªs. e posterior aprovação, a seguinte transferência de verbas, relativa 
ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas Básicas do Primeiro Ciclo de 
Santar, Moreira, Vila Ruiva, Folhadal e Nelas, referente ao ano lectivo de 2005 � 2006:----------
---- Santa Casa da Misericórdia: ---- Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Santar: Outubro de 
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2005 � 42,75 � (quarenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos); ---- Primeiro Ciclo do Ensino 
Básico de Moreira: Outubro de 2005 � 164,25 � (cento e sessenta e quatro euros e vinte e cinco 
cêntimos); ---- Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Vila Ruiva: Outubro de 2005 � 191,25 � 
(cento e noventa e um euros e vinte e cinco cêntimos); ---- Total: 398,25 � (trezentos e noventa 
e oito euros e vinte e cinco cêntimos); ---------------------------------------------------------------------
---- Associação do Folhadal: ---- Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Folhadal: Outubro de 
2005 � 158 � (cento e cinquenta e oito euros); Novembro de 2005 � 162 � (cento e sessenta e 
dois euros). ---- Total: 320 � (trezentos e vinte euros). --------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do Primeiro Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2005/2006): ---- Outubro de 2005 � 
Comparticipação 0,22; Nº. de refeições servidas aos alunos � 427; Total: 93,94 � (noventa e três 
euros e noventa e quatro cêntimos); ---- Novembro de 2005 � Comparticipação 0,22; Nº. de 
refeições servidas aos alunos � 495; Total: 108,90 � (cento e oito euros e noventa cêntimos); ---
- Dezembro de 2005 � Comparticipação 0,22; Nº. de refeições servidas aos alunos � 167; Total: 
36,74 � (trinta e seis euros e setenta e quatro cêntimos); ---- Total: 239,58 � (duzentos e trinta e 
nove euros e cinquenta e oito cêntimos); ---- Total Final: 957,83 � (novecentos e cinquenta e 
sete euros e oitenta e três cêntimos�.-----------------------------------------------------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas para a Santa Casa da Misericórdia 
de Santar, para a Associação do Folhadal - Centro Social, Cultural e Recreativo e para o 
Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida.----------------------------------------------------- 
 

5 - LOTEAMENTOS 
 
5.1.DISCUSSÃO PÚBLICA - ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº. 1/93 
- CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: ANTÓNIO AUGUSTO CARMO PINTO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e quatro de 
Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------
---- �Discussão Pública - Alteração ao Alvará de Loteamento nº. 1/93 � Canas de Senhorim �
Requerente: António Augusto Carmo Pinto. --------------------------------------------------------------
---- No seguimento da deliberação tomada em Reunião de Câmara de vinte e nove de 
Novembro de dois mil e cinco, procedeu-se à abertura de um período de discussão pública que 
terminou em doze de Janeiro de dois mil e seis.----------------------------------------------------------
---- Visto não se ter verificado qualquer reclamação durante o período acima descrito, poderá 
ser aprovada a alteração requerida pelo Sr. António Augusto Carmo Pinto de acordo com o 
processo entregue nestes Serviços, procedendo-se assim à alteração, que consiste:-----------------
---- Altera o polígono de implantação do lote 5, de acordo com a �Planta de Síntese 
(Alteração)�, alterando assim as distâncias aos limites dos lotes; -------------------------------------
---- não implica o aumento do nº. de fogos;---------------------------------------------------------------
---- aumenta a área bruta de construção do lote 5 de 150 m2 para 300 m2 e consequentemente a 
área bruta de construção total do loteamento de 1.710 m2 para 1.860 m2; ---------------------------
---- aumenta a área de implantação de 150 m2 para 300 m2 e consequentemente a área de 
implantação total do loteamento de 1.410 m2 para 1.560 m2;------------------------------------------
---- altera o índice de utilização de 0,23 para 0,25 (1.860m2/7.540m2);------------------------------
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---- altera a percentagem de ocupação de 0,19 para 0,21 (1.560m2/7.540m2);-----------------------
---- rectificação do número 4 do aditamento nº. 1 alterando o número de pisos do lote 2 para 
dois pisos como no alvará inicial.---------------------------------------------------------------------------
---- Assim, a alteração dará origem a um aditamento ao alvará inicial, com as seguintes 
condições: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2.3. � A altura das edificações não poderá exceder a correspondente a dois pisos habitáveis 
exceptuando os lotes 5 e 10 que terão um piso habitável mais sótão. (alínea que corresponde ao 
nº. 4 do aditamento nº. 1).------------------------------------------------------------------------------------
---- 2.4.- A área bruta de construção e a área de implantação das edificações por lotes são as 
definidas na planta de síntese � alteração (desenho nº. 2, folha nº. 223) apresentada  à escala 
1/2000 que fica anexa a este aditamento, constituindo o anexo nº. 1 (alínea que corresponde ao 
nº 6 do aditamento nº1 e n.º2).-------------------------------------------------------------------------------
---- 2.10 � A taxa pela realização de infraestruturas urbanísticas e concessão de licença de 
loteamento é calculada de acordo com o respectivo Regulamento Municipal.-----------------------
---- a) De acordo com o previsto no alvará de loteamento inicial a área bruta de construção era 
de 1.710m2 m2, sendo assim com base nos cálculos agora aplicados o valor seria:-----------------
---- TU1 = 0,005 x 235 � x 1 x 1.710m2 = 2.009,25 � (dois mil e nove euros e vinte e cinco 
cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) De acordo com o actual aditamento ao alvará de loteamento a área bruta de construção é 
de 1.860m2, sendo assim, com base nos cálculos agora aplicados o valor a pagar seria:-----------
---- TU2 = 0,005 x 235 � x 1 x 1.860m2 = 2.185,5 � (dois mil cento e oitenta e cinco euros e 
cinquenta cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Assim, o valor a pagar será a diferença entre os valores acima calculados:-------------------
---- TU = 2.009,25 � - 2.185,5 � = 176,25 � (cento e setenta e seis euros e vinte e cinco 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Assim, a Taxa de Urbanização a pagar será de 176,25 � (cento e setenta e seis euros e vinte e 
cinco cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mantém-se as restantes prescrições do alvará n.º 1/1993, de 19/01, do aditamento n.º1 de 
4/04/2001 e do aditamento n.º2 de 29/07/2003 na parte que não foi revogada.----------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�-----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao Alvará de Loteamento nº. 
1/1993 � Canas de Senhorim, em que é requerente António Augusto Carmo Pinto, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------ 
  

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO  
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
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horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre três de Janeiro de dois mil e seis e vinte e três de Janeiro de dois mil e seis, a qual fica 
anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------- 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre três de Janeiro de dois mil e seis e vinte e três de Janeiro de dois mil e seis, a qual fica 
anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre três de Janeiro de dois mil e seis e 
vinte de Janeiro de dois mil e seis, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DECRETO-LEI Nº. 555/99, DE 
16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 
quatro de Janeiro de dois mil e seis e vinte e três de Janeiro de dois mil e seis, a qual fica anexa 
à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante.---------------------------------------------------------- 
6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMNINISTRATIVO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre quatro de Janeiro de dois mil e seis e vinte e quatro de Janeiro de dois mil e 
seis, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante.------------------------------ 
6.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIOS RÚSTICOS. REQUERENTES: MARIA DE FÁTIMA SIMÕES 
LOUREIRO, EUFÉMIA SIMÕES LOUREIRO PINTO LIMA, LUZIA MARIA 
LOUREIRO M. CRUZ, GENEROSA SIMÕES LOUREIRO DE SOUSA BORGES E 
MARIA DE LURDES SIMÕES LOUREIRO EUQUERIO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e nove de 
Novembro de dois mil e cinco, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos. 
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Requerentes: Maria Fátima Simões Loureiro, Eufémia Simões Loureiro Pinto Lima, Luzia 
Maria Loureiro M. Cruz, Generosa Simões Loureiro de Sousa Borges e Maria de Lurdes 
Simões Loureiro Euqerio.------------------------------------------------------------------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto.--------------------------------
---- II. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica urbana.-------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de partilha, os requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, artigo 441, localizado em Santar, sendo 1/5 a favor de cada um.----
---- Assim, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que se 
poderá emitir um parecer favorável.�.----------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos, em que são requerentes Maria 
Fátima Simões Loureiro, Eufémia Simões Loureiro Pinto Lima, Luzia Maria Loureiro M. Cruz, 
Generosa Simões Loureiro de Sousa Borges e Maria de Lurdes Simões Loureiro Euqerio, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
6.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "CAFÉ/ PASTELARIA/ 
GELATARIA ELEGANTE II", EM NELAS. REQUERENTE: EMPREENDIMENTOS 
HOTELEIROS ELEGANTE, LDª. REQUERENTE: EMPREENDIMENTOS 
HOTELEIROS ELEGANTE, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dez de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ ---
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas � �Café/Pastelaria/Gelataria Elegante II�, em Nelas. Requerente: 
Empreendimentos Hoteleiros Elegante, Ldª.--------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os cafés poderão 
estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana, alínea a, do artigo 7º., do Capítulo III.---
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso com as 
dimensões de 4,00x0,50m, de acordo com a fotografia apresentada.----------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso. --------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 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. 
47, de 6 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 6,00 
horas às 2,00 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de bebidas � �Café/Pastelaria/Gelataria 
Elegante II�, em Nelas, em que é requerente Empreendimentos Hoteleiros Elegante, Ldª., nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
6.6.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 dez de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ --- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de funcionamento de vários estabelecimentos do 
Concelho de Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 qualquer inconveniente no mapa 
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 treze de Abril de dois mil e cinco, 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) Mercearia Cervejaria Roca, de Mercearia  e Cervejaria Roca, Ldª., em Nelas, com o 
período de funcionamento das 9,00h às 19,00h durante a semana e aos sábados das 9,00h às 
13,00h. Encerramento aos domingos.---------------------------------------------------------------------- 
---- 2) Pensão Passarinho, de Maria Ester Neves Loureiro Marques, em Nelas, com o período 
de funcionamento das 8,00h às 24,00h. --------------------------------------------------------------------
---- 3) Pinto�s Sapataria, de António Manuel Paiva Pinto, em Nelas, com o período de 
funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. 
Encerramento aos domingos.--------------------------------------------------------------------------------
---- 4) Mercearia, de Maria Lucília Borges Murta Jorge, em Nelas, com o período de 
funcionamento das 8,00h às 19,00h. Encerramento aos domingos. -----------------------------------
---- 5) Pastelaria e Panificação Pérola Doce, de Sérgio dos Santos Lopes, em Nelas, com o 
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período de funcionamento das 7,00h às 20,00h.----------------------------------------------------------
---- 6) Tropical Café, de Teresa Manuela Frutuoso Abrantes, em Vilar Seco, com o período de 
funcionamento das 7,00h às 2,00h, com encerramento às segundas-feiras. --------------------------
---- 7) Flipóptica, de Flipóptica, Ldª., em Canas de Senhorim, com o período de funcionamento 
das 9,30h às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. Nos sábados funciona no 
período das 9,30h às 12,30h e encerra aos domingos.----------------------------------------------------
---- 8) Gabinel � Contabilidade e Serviços, de Gabinel � Contabilidade e Serviços, Ldª., em 
Nelas, com o período de funcionamento das 9,00h às 18,30h, com paragem para almoço das 
12,30h às 14,00h. Encerramento ao Sábado e Domingo.------------------------------------------------
---- 9) Mini-Mercado, de José Luis de Carvalho Pedro Dias, em Aguieira, com o período de 
funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 12,00h às 14,00h. 
Encerramento ao Domingo.----------------------------------------------------------------------------------
---- 10) Sapataria Morais, de José Carlos Morais, em Canas de Senhorim, com o período de 
funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. 
Encerramento ao Sábado à tarde.----------------------------------------------------------------------------
---- 11) Mercado Terra-Mar, de José Carlos Morais, em Canas de Senhorim, com o período 
de funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. --------
---- 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.---------------------- 
6.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE PASTELARIA - "TRADIÇÃO 
CONVENTUAL - DOÇARIA", EM NELAS. REQUERENTE: TRADIÇÃO 
CONVENTUAL DOÇARIA, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dez de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de Pastelaria - �Tradição Conventual - Doçaria�, em Nelas. Requerente: 
Tradição Conventual Doçaria, Ldª. ------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, as pastelarias 
poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana, alínea a), do artigo 7º., do 
Capítulo III.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de dois toldos com as dimensões de 3,00ml 
por 0,60 de avanço, 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 



 
Fls.__________ 

Reunião de 31/01/2006 

 12 

dois toldos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. 
66, de 9 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 8,00h às 
2,00h.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 Pastelaria - �Tradição Conventual - 
Doçaria�, em Nelas, em que é requerente Tradição Conventual Doçaria, Ldª., nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------- 
6.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO - "BABYSHOP", EM 
NELAS. REQUERENTE: FELISMINA MARIA TAVARES CORREIA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dez de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ ---
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de comercio - �BabyShop�, em Nelas. Requerente: Felismina Maria Tavares 
Correia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 1,85x0,50m, de acordo com a fotografia apresentada.----------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação 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. 
54, de 9 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 10,00 h 
às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00 h e encerramento ao Domingo.------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
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publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de comercio - �BabyShop�, em Nelas, em 
que é requerente Felismina Maria Tavares Correia, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------- 
6.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "CAFÉ DO ARCO", EM 
CASAL SANCHO. REQUERENTE: MANUEL LOPES FERNANDES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dez de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ ---
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas - �Café do Arco�, em Casal Sancho. Requerente: Manuel Lopes 
Fernandes.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os cafés poderão 
estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana, alínea a) do artigo 7º., do Capítulo III.---
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso com as 
dimensões de 0,50x1,00m, 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. 
50, de 6 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 8,00 h às 
24,00 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 de bebidas - �Café do Arco�, em Casal 
Sancho, em que é requerente Manuel Lopes Fernandes, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
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6.10.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO - "PRATA DO DÃO", 
EM NELAS. REQUERENTE: SANDRA FELÍCIA MENDES RODRIGUES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dez de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ ---
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de restauração - �Prata do Dão�, em Nelas. Requerente: Sandra Felícia Mendes 
Rodrigues.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os restaurantes 
poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana, alínea a) do artigo 7º., do 
Capítulo III.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso com as 
dimensões de 5,00x0,47m, 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. 
51, de 6 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 7,00 h às 
24,00 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 de restauração - �Prata do Dão�, em Nelas, 
em que é requerente Sandra Felícia Mendes Rodrigues, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
6.11.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "CAFÉ - BAR A 
LANTERNA", EM AGUIEIRA. REQUERENTE: JOÃO MANUEL ALMEIDA SIMÕES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dez de Janeiro de dois 
mil e seis, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ ---
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas - �Café � Bar A Lanterna�, em Aguieira. Requerente: João Manuel 
Almeida Simões.----------------------------------------------------------------------------------------------
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---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os bares poderão 
estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana, alínea b) do artigo 7º., do Capítulo III.--
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso com as 
dimensões de 0,55x0,35m, 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 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. 
52, de 6 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 h às 
2,00 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 de bebidas - �Café � Bar A Lanterna�, em 
Aguieira, em que é requerente João Manuel Almeida Simões, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 6.12.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "INFORMÁTICA E VINHOS", EM 
NELAS. REQUERENTE: AVELINO FERREIRA M. DOS SANTOS JUNIOR 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de nove de Janeiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento comercial - �Informática e Vinhos�, em Nelas. Requerente: Avelino Ferreira 
M. dos Santos Júnior.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos do 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. ------------------------------------------------------------------------
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---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de dois autocolantes com as dimensões de 
0,53x0,93m e outro com 0,85x0,82 m, de acordo com as fotografias apresentadas.----------------- 
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação dos 
autocolantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- -
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
1886, de 30 de Dezembro de 2005, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 
9,30 h às 19,30 h, com paragem para almoço das 12,00 h às 14,00 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 comercial - �Informática e Vinhos�, em 
Nelas, em que é requerente Avelino Ferreira M. dos Santos Júnior, nos termos e de acordo com 
a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------------ 
6.13.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO - "CAFÉ MINIMERCADO/TALHO STO 
ANTÓNIO, EM PÓVOA DE SANTO ANTÓNIO. REQUERENTE: AMÉRICO 
CASIMIRO LOUREIRO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de nove de Janeiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento - �Café Minimercado/Talho Stº. António�, em Póvoa de Santo António. 
Requerente: Américo Casimiro Loureiro.------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os bares poderão 
estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana, alínea b), do artigo 7º., do Capítulo 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 anúncio luminoso com as dimensões de 
0,90x0,90m, de acordo com a fotografias apresentada.--------------------------------------------------
---- De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência da 
Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade.----------------------------
---- Os anúncios luminosos colocados sobre o espaço do domínio público e em balanço sobre a 
fachada dos edifícios, não podem em algum caso, exceder a largura do passeio, estando ainda 
sujeitos às seguintes limitações: ----------------------------------------------------------------------------
---- a) Não podem ter balanço superior a 0,50 m; --------------------------------------------------------
---- b) A distância entre o solo e a parte inferior do anúncio não pode ser menor do que 2,50 m; 
---- c) Terá de respeitar o Decreto-Regulamentar nº. 22-A/98, de 1 de Janeiro; ---------------------
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- I. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- II. O anúncio luminoso proposto viola o disposto na alínea a) do número três, desta 
informação, pois o balanço é superior a 0,50 m (aproximadamente 1,00 metro). -------------------
---- III. 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.--
---- IV. 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- V) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 26, 
de 4 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 7,00 h às 
2,00 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 Minimercado/Talho Stº. António�, 
em Póvoa de Santo António, em que é requerente Américo Casimiro Loureiro, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------
6.14.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "OPERGESTE", EM 
NELAS. REQUERENTE: OPERGESTE - CONSULTORIA & GESTÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de nove de Janeiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento comercial - �Opergeste�, em Nelas. Requerente: Opergeste � Consultadoria & 
Gestão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos do 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. ------------------------------------------------------------------------
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---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um autocolante com as dimensões de 
0,90x0,20m, 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 
autocolante. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, não vejo 
qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 h às 18,30 h, com paragem para almoço 
das 12,30 h às 14,00 h e encerramento ao Sábado e Domingo.-----------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento comercial - �Opergeste�, em Nelas, em que 
é requerente Opergeste � Consultadoria & Gestão, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------- 
6.15.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DA SECÇÃO DE VITIVÍNICOLA, EM NELAS. REQUERENTE: 
COOPERATIVA AGRICOLA DE NELAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de nove de Janeiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário da Secção de 
Vitivinícola, em Nelas. Requerente: Cooperativa Agrícola de Nelas.---------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, estes 
estabelecimentos 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 painel com as dimensões de 
1,30x4,50m, de acordo com a fotografia apresentada.--------------------------------------------------- 
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
painel, desde que garanta uma solidez e resistência suficiente, de modo a não causarem perigo 
aos utentes da via pública. -----------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, não vejo 
qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 h às 18,00 h, com paragem para almoço 
das 12,30 h às 14,00 h e encerramento ao Domingo.-----------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário da Secção de Vitivinícola, em Nelas, em que é requerente a 
Cooperativa Agrícola de Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------- 
6.16.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DA SECÇÃO DE 
VITIVÍNICOLA, EM NELAS. REQUERENTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 
NELAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dezassete de Janeiro 
de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário da Secção de Vitivinícola, em Nelas. Requerente: 
Cooperativa Agrícola de Nelas.-----------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o artigo 18º., do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento 
dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, o mapa de 
horário é válido para cada ano civil, devendo os titulares do estabelecimento solicitar a 
renovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- II. Assim, não vejo inconveniente na renovação do mapa de horário, das 9,00 h às 18,00 h, 
com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00 h e encerramento ao Domingo.-------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
da Secção de Vitivinícola, em Nelas, em que é requerente a Cooperativa Agrícola de Nelas, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
6.17.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO "MINI MERCADO CENTRAL", NA PRAÇA DO MUNICÍPIO, EM 
VILAR SECO. REQUERENTE: ADELINO MARQUES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dezanove de Janeiro 
de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do �Mini 
Mercado Central�, na Praça do Município, em Vilar Seco. Requerente: Adelino Marques.-------- 
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos do 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 toldo com as dimensões de 1,50 ml 
de frente e 0,50 m de avanço, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 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. 
105, de 17 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 7,00 h 
às 21,00 h, com paragem para almoço das 13,00 h às 15,00 h, 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 �Mini Mercado Central�, na Praça do Município, em Vilar 
Seco, em que é requerente Adelino Marques, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------------  
6.18.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO "MINI MERCADO HORÁCIO" E "CAFÉ HORÁCIO", NA RUA 
CONDE DE VILAR SECO, EM VILAR SECO. REQUERENTE: ISABEL CARMO 
ABRANTES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dezanove de Janeiro 
de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do �Mini 
Mercado Horácio� e �Café Horácio�, na Rua Conde de Vilar Seco, em Vilar Seco. Requerente: 
Isabel Carmo Abrantes.--------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Segundo o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos do comércio poderão estar abertos até às 24 horas e os cafés até às 2 horas, de 
todos os dias da semana, artigo 3º., do Capítulo II e a alínea a), do artigo 7º., do Capitulo III.----
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um toldo com as dimensões de 2,75 ml 
de frente e 0,75 m de avanço, 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. 
104, de 17 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 7,00 h 
às 20,00 h para o minimercado e das 7,00 h às 2,00 para o café.---------------------------------------
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---- Ambos os estabelecimentos têm paragem para almoço das 13,00 h às 14,00 h e encerram 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 �Mini Mercado Horácio� e �Café Horácio�, na Rua Conde 
de Vilar Seco, em Vilar Seco, em que é requerente Isabel Carmo Abrantes, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------- 
6.19.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO SALÃO DE CABELEIREIRA - "CABELEIREIRA PAULA", NA 
RUA DO VILAR, EM NELAS. REQUERENTE: ANA PAULA GONÇALVES D. 
CARDOSO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dezanove de Janeiro 
de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do salão de 
cabeleireira � �Cabeleireira Paula�, na Rua do Vilar, em Nelas. Requerente Ana Paula 
Gonçalves D. Cardoso.--------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos do comércio poderão estar abertos até às 24 horas, de todos os dias da 
semana, artigo 3º., do Capítulo II.---------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um autocolante na montra com as 
dimensões de 2,00x0,50 m, de acordo com a fotografia apresentada.------------------------------- 
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
autocolante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----  IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, não vejo 
qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 h às 19,00 h, com paragem para almoço 
das 12,30 h às 14,30 h e encerramento à Segunda-feira.------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do salão de cabeleireira � �Cabeleireira Paula�, na Rua do 
Vilar, em Nelas, em que é requerente Ana Paula Gonçalves D. Cardoso, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------ 
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6.20.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO DE CAFÉ E SNACK BAR - "PETISCOS 
BAR", NA RUA D. MARIA II, EM NELAS. REQUERENTE: CARLOS CABRAL DE 
LOUREIRO AMARAL 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dezanove de Janeiro 
de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de Café e Snack Bar - �Petiscos Bar�, na Rua D. Maria II, em Nelas. 
Requerente: Carlos Cabral Loureiro Amaral.-------------------------------------------------------------- 
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os cafés poderão 
estar abertos até às 2 horas, de todos os dias da semana, alínea a) artigo 7º., do Capítulo III.------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso com as 
dimensões de 2,00x0,50 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 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. 
106, de 17 de Janeiro de 2006,não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 8,00 h 
às 2,00 h, com paragem para almoço das 12,00 h às 13,00 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 estabelecimento de Café e Snack Bar - �Petiscos Bar�, na 
Rua D. Maria II, em Nelas, em que é requerente Carlos Cabral Loureiro Amaral, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------ 
6.21.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO - "SUPLESS - 
COMÉRCIO A RETALHO DE CONFECÇÕES", NA AVª. JOÃO XXIII, EM NELAS. 
REQUERENTE: MARIA ISABEL FONSECA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dezanove de Janeiro 
de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
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estabelecimento - �Supless � Comércio a retalho de confecções�, na Avª. João XXIII, em Nelas. 
Requerente: Maria Isabel Fonseca.------------------------------------------------------------------------- 
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas, de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um autocolante com as dimensões de 
2,00x0,50 m, de acordo com a fotografia apresentada.---------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
autocolante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. 
100, de 16 de Janeiro de 2006, 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 Sábado à tarde 
e 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 - �Supless � Comércio a retalho de 
confecções�, na Avª. João XXIII, em Nelas, em que é requerente Maria Isabel Fonseca, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
6.22.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO BAR "QUEBRA 
TOLAS", EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: ANTÓNIO JOSÉ 
ABRANTES DA SILVA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de dezassete de Janeiro 
de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário do bar �Quebra Tolas�, em Canas de Senhorim. 
Requerente: António José Abrantes da Silva.-------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o artigo 18º. do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento 
dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, o mapa de 
horário é válido para cada ano civil, devendo os titulares do estabelecimento solicitar a 
renovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Assim, não vejo inconveniente na renovação do mapa de horário, das 13,00 horas às 2,00 
horas, de domingo a quinta-feira e das 13,00 h às 4,00 horas nas sextas-feiras, sábados e 
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vésperas de feriados, desde que não seja posta em causa a segurança e tranquilidade pública.----
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
do bar �Quebra Tolas�, em Canas de Senhorim, em que é requerente António José Abrantes da 
Silva, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. 
6.23.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 dezoito de Janeiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de funcionamento de vários estabelecimentos do 
Concelho de Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 treze de Abril de dois mil e cinco, 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) Mercearia, de Júlio de Albuquerque, na Rua Rev. Cónego Isidro Martins, em Vilar 
Seco, com o período de funcionamento das 7,00h às 20,00h, com paragem ara almoço das 12,00 
h às 14,30 h.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Posto de abastecimento de combustível, de ZPL � Comércio de Combustíveis, Ldª:, 
sito na EN 234 � Km 95-6, em Nelas, com o período de funcionamento das 6,00h às 24,00h. ---
---- 3) Mercearia e Café, de Vasco José Antunes Almeida, na Rua Nova, na Lapa do Lobo, 
com o período de funcionamento das 8,00h às 22,00h.--------------------------------------------------
---- 4) Casa Albuquerque � Comércio a retalho de miudezas, de Henrique Manuel Cardoso 
de Albuquerque, na Rua Gago Coutinho, em Nelas, com o período de funcionamento das 8,00h 
às 23,00h.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5) Ourivesaria, de Albertino Marques Costa Lopes, na Rua Dr. Abel Pais Cabral, em 
Nelas, com o período de funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 
12,30h às 14,30h. Encerramento aos domingos.----------------------------------------------------------
---- 6) Cabeleireira, de Graça Maria Peixoto M. M. Pereira, na Rua do Soito, em Canas de 
Senhorim, com o período de funcionamento das 9,00h às 19,00h, com paragem para almoço das 
11,00h às 14,00h. Encerramento às segundas-feiras.----------------------------------------------------- 
---- 7) Nelas Natur � Clínica de Produtos Naturais, de Francisco José de Campos, na Avª. 
João XXIII, em Nelas, com o período de funcionamento das 10,00h às 19,00h, com paragem 
para almoço das 13,00h às 15,00h. Encerramento aos domingos.--------------------------------------
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---- 8) Barbearia, de Adelino Camilo da Silva, na Rua Dr. Abel Pais Cabral, em Nelas, com o 
período de funcionamento das 8,00h às 20,00h, com paragem para almoço das 12,30h às 
14,00h. Encerramento ao Sábado a partir das 13,00h, aos Domingos e feriados.--------------------
---- 9) Café/Restaurante �O Santarense�, de Isilda Maria Laranjeira Pina, na Rua das 
Casquilhas, em Santar, com o período de funcionamento das 8,00h às 2,00h. Encerramento ao 
Sábado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 10) Café - Bar, de Manuel Borges Dias, sito ao Largo do Comércio, no Folhadal, com o 
período de funcionamento das 7,00h às 2,00h. -----------------------------------------------------------
---- 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.---------------------- 
6.24.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DE UMA AGÊNCIA FUNERÁRIA - "SANTA LUZIA, LDª.", NA 
QUINTA DO POMAR, EM NELAS. REQUERENTE: AGÊNCIA FUNERÁRIA SANTA 
LUZIA, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e três de Janeiro 
de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário de uma agência 
funerária � �Santa Luzia, Ldª.�, na Quinta do Pomar, em Nelas. Requerente: Agência Funerária 
Santa Luzia, Ldª. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, as agências 
funerárias poderão funcionar com horário contínuo, alínea e) do artigo 11º., do Capítulo II.------
---- II. No entanto, foi solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso, com as 
dimensões de 0,70x0,40 m, de acordo com a fotografia apresentada.---------------------------------
---- III. O anúncio luminoso proposto viola o disposto no Regulamento de Publicidade, pois o 
balanço é superior a 0,50 metros (aproximadamente 1,00 metro).-------------------------------------
---- III. 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, não vejo inconveniente na aprovação do anúncio luminoso.-----------------------------------
---- IV. 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. 
1870, de 28 de Dezembro de 2005, 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 Sábado.-
---- 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 uma agência funerária � �Santa Luzia, Ldª.�, na Quinta do 
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Pomar, em Nelas, em que é requerente a Agência Funerária Santa Luzia, Ldª., nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------- 
6.25.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "VENDA DE 
ELECTRODOMÉSTICOS, GÁS E OUTROS", NA RUA DIREITA, EM CARVALHAL 
REDONDO. REQUERENTE: ANTÓNIO SIMÕES COIMBRAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte de Janeiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento comercial - �Venda de Electrodomésticos, Gás e Outros�, na Rua Direita, em 
Carvalhal Redondo. Requerente: António Simões Coimbras.------------------------------------------ 
---- 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 0,70x0,40 m; 0,50x0,40 m; 0,45x0,80 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 dos 
anúncios luminosos. ------------------------------------------------------------------------------------------
----  IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
87, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 h às 22,00 h, com paragem 
para almoço das 12,00 h às 14,00 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 comercial - �Venda de Electrodomésticos, 
Gás e Outros�, na Rua Direita, em Carvalhal Redondo, em que é requerente António Simões 
Coimbras, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.26.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO "MINI-MERCADO ESTRELA-DO-MAR", NA RUA DAS 
CASQUINHAS, EM SANTAR. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA DUARTE 
HENRIQUES GABRIEL 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte de Janeiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do �Mini 
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Mercado Estrela-do-mar�, na Rua das Casquilhas, em Santar. Requerente: Maria de Fátima 
Duarte Henriques Gabriel.----------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas, de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de um autocolante com as dimensões de 
1,60x0,50 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 
autocolante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
81, de 11 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 h 
às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,00 h às 14,00 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 �Mini Mercado Estrela-do-mar�, na Rua das Casquilhas, em 
Santar, em que é requerente Maria de Fátima Duarte Henriques Gabriel, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------ 
6.27.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE DO RESTAURANTE "OS 
ANTÓNIO", PARA COLOCAR TRÊS PAINEIS (OUTDOOR) COM AS DIMENSÕES 
DE 1,25X0,96 METROS, EM NELAS. REQUERENTE: EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS VALE DO SOITO, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e cinco de 
Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licença de publicidade do restaurante �Os Antónios�, para colocar três painéis 
(outdoor) com as dimensões de 1,25x0,96 mts, em Nelas. Requerente: Empreendimentos 
Turísticos Vale do Soito, Ldª.-------------------------------------------------------------------------------
---- I. Foi solicitado autorização de colocação de três painéis em Nelas, com as dimensões de 
1,25x0,96 m, de acordo com os esquemas apresentados.------------------------------------------------
---- II. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- III. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável, referência n.º 212/05 de 
22/12/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, sou de opinião que:-----------------------------------------------------------------
---- a) Painel junto à rotunda do Millenium � não vejo inconveniente na sua aprovação da 
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primeira hipótese apresentada, desde que não afecte a segurança rodoviária e a publicidade a 
colocar não apresente disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com as placas de 
sinalização de tráfego ou ter capacidades reflectoras.----------------------------------------------------
---- b) Painel junto à rotunda da vinha � não vejo inconveniente na sua aprovação, desde que 
não afecte a segurança rodoviária e a publicidade a colocar não apresente disposições, formatos 
ou cores que possam confundir-se com as placas de sinalização de tráfego ou ter capacidades 
reflectoras.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Painel junto ao campo de futebol de Nelas, depois da rotunda em direcção a Mangualde � 
não vejo inconveniente na sua aprovação, desde que não afecte a segurança rodoviária e a 
publicidade a colocar não apresente disposições, formatos ou cores que possam confundir-se 
com as placas de sinalização de tráfego ou ter capacidades reflectoras.-------------------------------
---- V. Os Serviços Técnicos de Obras deverão estar presentes no local quando da colocação 
dos painéis. 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.-------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.Ex.ª.�.-----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade do 
restaurante �Os Antónios�, para colocar três painéis (outdoor) com as dimensões de 1,25x0,96 
mts, em Nelas, em que é requerente Empreendimentos Turísticos Vale do Soito, Ldª., nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
6.28.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE, PARA COLOCAR TRÊS PAINEIS 
(OUTDOOR) COM AS DIMENSÕES DE 8,00X3,00 METROS. REQUERENTE: A 
EMPRESA - SENTIDO PROIBIDO PUBLICIDADE, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e cinco de 
Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de publicidade, para colocar três painéis (outdoor) com as dimensões de 
8,00x3,00 mts, em Nelas. Requerente: A empresa � Sentido Proibido Publicidade, Lda.----------
---- I. Foi solicitado autorização de colocação de três painéis com as dimensões de 8,00x3,00 m, 
de acordo com o esquema e as fotografias apresentadas.------------------------------------------------
---- II. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- III. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável, referência n.º 184/05 de 
13/12/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, sou de opinião que:-----------------------------------------------------------------
---- a) Painel junto à rotunda da Vinha, no início da estrada nacional EN 234 (Nelas/Canas de 
Senhorim), do lado direito � não vejo inconveniente na sua aprovação, desde que não afecte a 
segurança rodoviária e a publicidade a colocar não apresente disposições, formatos ou cores que 
possam confundir-se com as placas de sinalização de tráfego ou ter capacidades reflectoras.-----
---- b) Painel junto à rotunda da variante de Nelas para Carvalhal Redondo � não vejo 
inconveniente na sua aprovação, desde que não afecte a segurança rodoviária e a publicidade a 
colocar não apresente disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com as placas de 
sinalização de tráfego ou ter capacidades reflectoras.----------------------------------------------------
---- c) Painel junto à rotunda �dos montes�, na Av. Fortunato de Almeida � julgo que deverá ser 
indeferida, pelo facto de poder provocar obstrução de perspectivas panorâmicas, podendo 
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afectar a estética do lugar e da paisagem.------------------------------------------------------------------
---- V. 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.Ex.ª.�.-----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade para 
colocar dois painéis (outdoor) com as dimensões de 8,00x3,00 mts, em Nelas, em que é  
requerente - A empresa � Sentido Proibido Publicidade, Lda.�, nos locais identificados na 
informação atrás descrita pelas alíneas a) e b) e não autorizar o pedido de licença de publicidade 
para colocar um painel (outdoor) no local identificado na informação atrás descrita pela alínea 
c), nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras.---------------------   
6.29.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE, EM SANTAR. REQUERENTE: 
QUINTA DO SOBRAL - ENGARRAFAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE 
VINHOS, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e cinco de 
Janeiro de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de publicidade, em Santar. Requerente: Quinta do Sobral � 
Engarrafamento e Comercialização de Vinhos, Lda.-----------------------------------------------------
---- Foi solicitado autorização de colocação de 7 placas publicitárias da Quinta do Sobral do 
tipo J1 e J2, com as dimensões de 0,33x1,50 m, de acordo com o Regulamento de Sinalização 
de Trânsito e esquemas em anexo.--------------------------------------------------------------------------
---- �É necessário um equilíbrio entre actividade publicitária e outras exigências de interesse 
público local, a defesa dos valores da estética e de um enquadramento urbanístico e 
ambiental�.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, de acordo com Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade.---------
---- Parecer dos Serviços:-------------------------------------------------------------------------------------
---- I. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º do 
regulamento supracitado. Foi solicitado parecer à Junta de Freguesia de Santar e ao EP � 
Estradas de Portugal, que se pronunciaram de forma favorável.----------------------------------------
---- II. Os Serviços são de opinião que:--------------------------------------------------------------------
---- 1) EN 231, no entroncamento com a Av. 25 de Abril � Não vejo inconveniente na 
colocação da placa, desde que seja um sinal do tipo J2, de acordo com o disposto no quadro 
XVI do Regulamento de Sinalização de Trânsito (D.R. 22-A/98), devendo ser colocado no 
centro do triângulo e respeitar o parecer do EP, Estradas de Portugal � EPE, registo n.º 
18/2005/25.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Av. 25 de Abril, em frente da n/Quinta  � Sou de opinião que não se justifica a colocação 
da placa em frente da Quinta, devendo este prever o licenciamento de publicidade no interior da 
Quinta, evitando assim uma proliferação publicitária no mesmo arruamento.------------------------
---- 3) Av. 25 de Abril, cruzamento com a Rua da Taipa � Não vejo inconveniente na colocação 
da placa, desde que seja um sinal do tipo J2, de acordo com o disposto no quadro XVI do 
Regulamento de Sinalização de Trânsito (D.R. 22-A/98) em local a indicar pelos Serviços 
Técnicos de Obras.--------------------------------------------------------------------------------------------
----  4) Largo do Paço, entroncamento com a rua da Taipa � Sou de opinião que esta placa irá 
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afectar negativamente a estética e ambiente do local. Assim, julgo ser de indeferir a pretensão.--
---- 5) Av. Viscondessa de Taveiro, entroncamento com a Rua das Casquilhas � Não vejo 
inconveniente na colocação da placa, desde que seja um sinal do tipo J2, de acordo com o 
disposto no quadro XVI do Regulamento de Sinalização de Trânsito (D.R. 22-A/98) em local a 
indicar pelos Serviços Técnicos de Obras.-----------------------------------------------------------------
---- 6) Largo da Catrina � Não vejo inconveniente na colocação da placa, desde que seja um 
sinal do tipo J2, de acordo com o disposto no quadro XVI do Regulamento de Sinalização de 
Trânsito (D.R. 22-A/98) em local a indicar pelos Serviços Técnicos de Obras.----------------------
---- 7) E.M. Santar-Moreira, no entroncamento com a Av. de S. Pedro � Não vejo inconveniente 
na colocação da placa, desde que seja um sinal do tipo J2, de acordo com o disposto no quadro 
XVI do Regulamento de Sinalização de Trânsito (D.R. 22-A/98) em local a indicar pelos 
Serviços Técnicos de Obras.---------------------------------------------------------------------------------
---- III. Salvo melhor opinião, deverão ser cumpridas as prescrições do ponto II, constante desta 
informação técnica.-------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.Ex.ª.�.-----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade, em 
Santar, em que é requerente Quinta do Sobral � Engarrafamento e Comercialização de Vinhos, 
Lda., nos locais identificados na informação atrás descrita nos números 1), 3), 5), 6) e 7), e não 
autorizar o pedido de licença de publicidade nos locais identificados na informação atrás 
descrita nos números 2) e 4), nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------------------------------------------------- 
  

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 
 

A Chefe de Divisão, 
 

________________________________________ 


