
 
Fls.__________ 

 
 
 

   
 
 
 

Reunião de 13/08/2014 

1 
 

ATA N.º 15/2014 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE NELAS, REALIZADA EM TREZE DE AGOSTO DE DOIS 
MIL E CATORZE  

 
---- Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas dez horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, estando 
presentes os Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr. Alexandre João 
Simões Borges, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr.ª Sofia Relvas Marques e Adelino 
José Borges Amaral. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, da Senhora Vereadora Dr.ª Rita Alexandra 
Brito Ferreira Cardoso das Neves. ----------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 1.625.780,42� (um milhão seiscentos e vinte e 
cinco mil, setecentos e oitenta euros e quarenta e dois centimos); - De operações extra 
orçamentais: 150.343,42 � (cento e cinquenta mil, trezentos e quarenta e três mil e quarenta e 
dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, cumprimentou todos 
os presentes, declarou aberta esta reunião ordinária de 13 de agosto de 2014 e questionou os 
Senhores Vereadores no sentido de saber quem queria usar da palavra para falar de assuntos 
gerais de interesse para a  autarquia, nos termos do regimento e da lei. ---------------------------- 
---- Inscreveram-se os Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques, Artur Jorge 
dos Santos Ferreira e Adelino José Borges Amaral. --------------------------------------------------- 
---- O Sr. Presidente da Câmara deu a palavra ao Sr. Vereador Dr. Manuel Marques para 
introduzir os temas que entendesse serem de interesse geral para a Autarquia. ------------------- 
---- O Sr. Vereador Dr. Manuel Marques agradeceu ao Sr. Presidente da Câmara e referiu que   
há questões fundamentais no interesse da autarquia que pretendia ver  esclarecidas. Referiu 
que na última reunião tinha sido acusado de que estava a mentir quanto ao relatório referente 
ao trabalho executado pelos Serviços Técnicos de Obras em relação aos poços da Ribeira da 
Pantanha. De facto o Senhor Presidente sabia que no anexo nono do referido relatório, feito 
quando entraram nesta Autarquia, lá consta exatamente aquilo que ele disse. Aliás, tinha na 
sua posse esse documento assinado pelo Senhor Presidente que demonstra o sistema 
absorvente e que os Serviços Técnicos explicaram como é que isto foi feito e porque é que 
isto foi feito. Portanto está assim reposta a verdade e está assim reposto quem é que falou 
verdade. Foi também acusado pelo Senhor Presidente, que ele Vereador Dr. Marques tinha 
afirmado que o Senhor Presidente, em tempos enquanto Vereador, tinha votado a ligação dos 
esgotos da Borgstena à Ribeira da Pantanha, facto negado pelo Senhor Presidente da Câmara. 
Assim, agradecia que o Senhor Presidente consultasse a ata da reunião da Câmara Municipal, 
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realizada em 14 de março de 2006, em que estavam presentes a Sra. Presidente da Câmara, 
Dr.ª Isaura Pedro e restantes Vereadores, Dr. José Manuel Borges da Silva, Sr. Adelino José 
Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Branquinho e Dr. Osvaldo Seixas. 
Referiu ainda que faltou apenas a esta reunião o Engº. João Manuel Correia dos Santos. 
Também demonstra aqui, de facto quem falou verdade ou mentira quanto a esta matéria. 
Quanto aos demais assuntos, disse ainda que era testemunha desta Autarquia no processo que 
decorre no Tribunal Judicial de Nelas, em que a Câmara é Ré e autor Dr. José Lopes Correia, 
antigo Presidente da Câmara. Assim, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara, visto que 
nada mais tem a acrescentar em Tribunal, pese embora seja testemunha do Tribunal e não da 
Ré, que o advogado da Câmara, com requerimento, prescindisse da sua presença nesse 
Tribunal, nesse processo. Também porque todo esse processo decorreu enquanto o Sr. 
Presidente da Câmara era então Vice-Presidente da Câmara e os assuntos jurídicos eram da 
sua competência, entendia que na presente data não era oportuno estar a fazer aquele tipo de 
requerimento. Gostaria também que o esclarecesse, em relação ao processo de aquisição de 
serviços de uma motoniveladora, em que os Serviços desta Câmara Municipal, propõem 
4.000,00 �, tendo o Sr. Presidente da Câmara feito um despacho para ser reduzido a metade 
desse valor. Depois aparece uma faturação de requisições no valor de 8.364,00 �. Questiona 
se há outro procedimento, além deste primeiro. Como não há mais nenhuma informação e há 
apenas requisições, gostava de ser esclarecido. Outra questão é sobre a informação dos 
Serviços que consta para a ETAR n.º 1, de Nelas e a requisição que lhe enviaram tem haver 
com a de Moreira e não com a ETAR número 1 de Nelas, nem com a das Caldas da Felgueira. 
O valor era de 3600,00 � e aparece uma requisição 4.320,00 �, e também gostava que o 
esclarecesse. Perguntou, ainda, que fosse dada informação acerca das duas empresas que 
apresentaram propostas relativamente à contratação do Revisor Oficial de Contas do 
Município, em virtude do Senhor Presidente da Câmara, na última Assembleia Municipal, ter 
informado a Senhora Membro daquela Assembleia, Dra. Alexandra Pinto, que pediu 
orçamento a mais duas entidades. Outra questão que gostava de ver esclarecida é o 
calcetamento da Travessa do Comércio, em Caldas da Felgueiras. Que tinha feito o 
requerimento em 17 de julho e o procedimento surgiu em 25 de julho. Por outro lado, não 
encontrava o Alvará que permitia que o empreiteiro pudesse fazer essa obra. Tinha consultado 
a entidade que emite os Alvarás e o referido empreiteiro não tinha Alvará para calcetamento. 
Eram essas questões que gostaria de ver esclarecidas, já que achava que havia obras que 
foram iniciadas e acabadas sem qualquer tipo de procedimento e que o Senhor Presidente da 
Câmara, quando iniciou o mandato acusou o anterior Executivo Municipal de não ter feito 
alguns procedimentos e que presentemente o Senhor Presidente estava a seguir o mesmo 
caminho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----De seguida, o Sr. Presidente da Câmara, deu a palavra ao Sr. Vereador Artur Jorge dos 
Santos Ferreira, para falar de assuntos de interesse geral para a Autarquia. -----------------------
---- O Sr. Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira questionou o Sr. Presidente no sentido de 
saber se ele tinha mais algum desenvolvimento, em termos da educação, em relação às 
Escolas. Se tinha alguma previsão de quando é que iriam começar as obras no Parque Infantil 
de Nelas, que se encontra junto à Biblioteca Municipal e quando ficará disponível para a 
população poder dele usufruir. ----------------------------------------------------------------------------   
---- O Sr. Presidente da Câmara deu a palavra ao Sr. Vereador Adelino José Borges Amaral. --
---- O Sr. Vereador Adelino José Borges Amaral, interveio, dizendo que pediu a palavra para 
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justificar as últimas ausências nas reuniões de Câmara, pelo facto de ter tido dificuldades em 
conciliar a sua vida profissional com a sua participação nas reuniões da Câmara Municipal. 
Esperava que no futuro essas dificuldades sejam menores e seja possível contorná-las e estar 
presente. Pelas notícias que lhe têm chegado em relação ao decorrer das reuniões de Câmara, 
constata que as mesmas não têm decorrido num ambiente mais agradável e mais cordato. 
Assim aproveitava para apelar a todos os intervenientes, a começar pelo Sr. Presidente de 
Câmara e pelos Senhores Vereadores da Oposição, para que as mesmas reuniões decorram de 
forma mais elevada, pois está em causa o prestígio da Câmara Municipal, do Concelho e da 
figura do Sr. Presidente da Câmara, que deve ser respeitada e deve ser valorizada, pois isso 
também valoriza o Concelho e a Câmara Municipal. Compreende que no aquecer das 
discussões possa haver alguma perturbação, mas os Membros da Câmara deverão ser um 
pouco mais comedidos. O Presidente de Câmara é quem dirige as reuniões, a sua força 
enquanto entidade que foi legitimada pelo voto popular deve-lhe dar alguma proteção para 
não ser alvo de permanentes e constantes insultos. De facto, a linguagem que tem sido 
utilizada e o procedimento utilizado não valoriza em nada o Concelho, não valoriza a Câmara 
e tudo fará para que isso não seja prática nas reuniões em que estiver presente. ------------------ 
---- O Sr. Presidente da Câmara agradeceu as palavras do Sr. Vereador Adelino José Borges 
do Amaral. Referiu-se ao facto do Senhor Vereador Adelino Amaral ter referenciado o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques. Referiu ainda que apesar do calor da discussão da anterior 
reunião, houve alguns excessos, admitindo os seus. Disse ainda que não esteve à altura da 
responsabilidade que se exige a um Presidente da Câmara, não promovendo o confronta mas 
devendo evitá-lo para bem da instituição Câmara Municipal. Tendo ainda apresentado 
desculpas, �a quente� na reunião de 30 de julho de 2014, pelos adjetivos dirigidos ao 
Vereador Dr. Manuel Marques, desculpas que reafirmava na presente reunião. De facto, havia 
excessos que eram de evitar, particularmente pelas razões que o Senhor Vereador Adelino 
Amaral enunciou, nomeadamente a figura do Presidente da Câmara. Renovando a sua tristeza 
por ter sido �obrigado�, ou por ter sido �encaminhado�, ou por ter também com a liberdade 
que tem, ter tido esse excesso de linguagem. Não querendo que o Sr. Vereador Dr. Manuel 
Marques, como pessoa e como Vereador, entenda isso como um pensamento do Presidente da 
Câmara de Nelas, tem todo o respeito, no exercício do seu cargo, como pessoa, como 
profissional, como politico e como Vereador. Relativamente às questões colocadas pelo 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, disse que iria delas tomar nota como 
Presidente da Câmara. Disse ainda que iria comunicar aos advogados da Câmara 
relativamente à questão do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques deixar de ser testemunha no 
caso referido, que decorre no Tribunal da Comarca de Nelas. Relativamente às restantes 
questões colocadas, nomeadamente, limpeza dos caminhos, às ETAR`S, à Sociedade de 
Revisores Oficial de Contas e ao calcetamento das Caldas da Felgueira, informou que no 
prazo de dez dias será dada resposta, ou prestados os esclarecimentos necessários, conforme 
estipula o Código do Procedimento Administrativo, à semelhança do que tem sido feito 
anteriormente, quando solicitado, em que sido enviado comunicação e cópia de tudo. 
Afirmou, ainda, que estiveram à disposição do Sr. Vereador Dr. Manuel Marques todos os 
documentos relativos aos procedimentos da reparação de viaturas, visto que era um volume 
muito grande de documentação. Respondendo, de seguida, ao Sr. Vereador Artur Jorge dos 
Santos Ferreira, fez um resumo relativamente à situação de eventual encerramento de algumas 
escolas primárias no concelho. Afirmou que tem estado em contacto com os Agrupamentos de 
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Escolas do Concelho. A decisão do Governo de encerramento das Escolas Primárias de 
Aguieira e Lapa do Lobo, em termos formais mantêm-se, mas estão desenvolvidos bons 
contactos para a sua manutenção. Constatada a impossibilidade de receber, esta quantidade de 
alunos nas escolas do Primeiro Ciclo Básico, em Canas de Senhorim, há abertura do 
Ministério da Educação para manter em funcionamento as Escolas Primárias de Vale de 
Madeiros e de Aguieira como salas de apoio ao Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim. Em relação à Escola Primária de Lapa do Lobo, o Executivo Municipal e as 
restantes entidades envolvidas estão a fazer tudo o que está ao alcance, junto dos responsáveis 
ministeriais, inclusive foram envolvidas as forças vivas e outras entidades da Lapa do Lobo e 
ligadas ao desenvolvimento que está em curso, no sentido de ver se também é possível que a  
referida Escola Primária de Lapa do Lobo se mantenha como sala de apoio ao Agrupamento 
de Escolas de Canas de Senhorim, em virtude na Escola Primária de Lapa do Lobo estarem 
inscritos 15 alunos e um é facultativo, pois faz anos depois do dia 15 de setembro de 2014. 
Ainda na presente semana o Executivo Municipal espera ter condições para clarificar este 
assunto junto das populações. Referiu, de seguida, que tem havido grande proximidade, 
lealdade e abertura, com os Agrupamentos de Escolas, incluindo com o agrupamento de 
Canas de Senhorim e com as respetivas Juntas de Freguesia, relativamente a esta matéria. 
Ultimamente, também com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, tem mantido 
contactos estreitos, até porque o Secretário desta Junta de Freguesia é o Subdiretor do 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. Estando de férias o Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Canas de Senhorim, esses contactos têm sido feitos com o Subdiretor do 
Agrupamento. Relativamente aos parques infantis, a opção da Câmara foi mandar fazer um 
ponto de situação. Neste momento, relativamente às Escolas Primárias do Primeiro Ciclo do 
Concelho há um conjunto de situações que o Executivo Municipal queria corrigir ainda 
durante o período das férias escolares, particularmente ao nível dos telhados. Foi pedido 
orçamento aos serviços e foi identificada uma série de necessidades, pequenas obras, 
iluminação, telhados. Foi, ainda, pedido aos Serviços, para pedirem três orçamentos a três 
empreiteiros, no sentido de ver se com as verbas disponíveis existentes, em termos 
orçamentais era possível efetuarem-se essas pequenas obras até à abertura do próximo ano 
letivo. É certo que, perante o Ministério da Educação, esta Câmara Municipal já assumiu o 
compromisso de fazer um refeitório na Escola Primária da Feira, em Canas de Senhorim. 
Relativamente aos parques infantis o Executivo Municipal mandou fazer um levantamento 
das necessidades existentes nos mesmos, pensando o Executivo Municipal fazer uma consulta 
externa para verificar das verbas necessárias no sentido de pôr funcionais todos os parques 
infantis. De facto há várias questões identificadas, que tem haver com a construção, 
iluminação, vedação, equipamentos e o Executivo Municipal vai tentar corrigi essa situação. 
No presente mês de agosto tem continuado a limpeza urbana e a limpeza caminhos agrícolas e 
florestais. Há metade dos trabalhadores de férias, incluindo as chefias. Assim, logo que haja 
disponibilidade o Executivo Municipal vai tentar corrigir estas questões. -------------------------
---- Dadas estas explicações, passou-se de seguida ao Período da Ordem do Dia. ---------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � SUBSÍDIOS 
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----Ausentou-se da reunião o Sr. Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira, pelo facto 
de ser Presidente da Direção  do Académico Basket Club de Nelas.---------------------------  
(129/20140813)1.1.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO PARA A ÉPOCA 2014/2015, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE NELAS E O ACADÉMICO BASKET CLUBE DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- O Sr. Presidente da Câmara informou que foram feitos pequenos ajustamentos a dois 
contratos programas, os quais foram distribuídos e que o Senhor Vice-Presidente, Dr. 
Alexandre João Simões Borges, que estava a dar apoio, particularmente nesta área, dará os 
esclarecimentos que entender por bem às dúvidas que possam surgir. ------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente Dr. Alexandre Borges, referiu que se trata dos contratos 
programa de desenvolvimento desportivo, para poderem proceder ao apoio, às associações 
desportivas, aos clubes desportivos do concelho, nomeadamente, Académico Basket Club de 
Nelas, Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, Sport Lisboa e Nelas e o Basket 
Club de Canas de Senhorim. Foi solicitado a cada um dos clubes que lhe fizessem chegar as 
estimativas em termos de participação desportiva, para a próxima época desportiva. Assim, os 
referidos contratos-programa foram elaborados tendo em conta as indicações dadas por cada 
uma das associações desportivas e também de acordo com a lei. No caso concreto do ABC - 
Académico Basket Club de Nelas, está previsto um financiamento de trinta e dois mil e 
cinquenta euros, relativos à participação nos campeonatos distritais e nacionais de Futsal e 
também de Andebol. Estes contratos foram feitos, baseados na Lei e também são muito 
semelhantes aos que foram feitos no passado mais recente. Os montantes a transferir não 
serão feitos todas de uma só vez. A primeira transferência será de valor maior, para fazer face 
às necessidades que os clubes têm, nomeadamente, inscrições de atletas e para dar início à 
época desportiva. Também terão que fazer prova ao Executivo Municipal do número de 
equipas inscritas. Há uma série de pressupostos que estão implícitos nos contratos, que já 
vinham de anos anteriores e outros adicionais. Serão honrados os compromissos do Executivo 
Municipal na medida em que os clubes desportivos também honrem em tudo que se 
comprometem. Estas propostas de contratos-programa serão assinadas depois de aprovadas 
em reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------ 
----De seguida, o Sr. Presidente da Câmara, perguntou se algum dos Senhores Vereadores se 
queria inscrever. --------------------------------------------------------------------------------------------  
----Inscreveram-se os Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques e Artur Jorge 
dos Santos Ferreira. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Sr. Vice-Presidente 
da Câmara já tinha referido, mas como resulta da lei, é da responsabilidade do Sr. Presidente 
da Câmara gerir a parte financeira. Então, proponha que nestes protocolos fosse pago, na 
primeira transferência, no mínimo, trinta por cento do valor, para efeitos de inscrição e 
arranque de época desportiva. Disse também que ia votar favoravelmente estes protocolos. 
Referiu, ainda, que só quem passa pelas associações é que sabe as dificuldades que, 
presentemente as mesmas atravessam para poder prosseguir os seus objetivos, como por 
exemplo a formação das camadas jovens, porque hoje a população, em geral, não tem 
dinheiro, está descapitalizada, não consegue colaborar muito nas atividades da sua associação. 
Terá que ser a Câmara Municipal, numa grande ginástica financeira e mental apoiar os clubes. 
Disse ainda que também lhe apraz aqui registar que apesar da Câmara estar falida, como se 
fez propalar, ainda consiga atribuir subsídios aos clubes de futebol. Afirmou ainda que é uma 
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grande honra ver este Executivo, na presente reunião, deliberar numa situação tão difícil como 
se diz que a Câmara Municipal estava e que o país atravessa, deliberar a aprovação destes 
protocolos para bem do desporto e do Concelho. ------------------------------------------------------ 
---- Não havendo mais dúvidas em relação a isto, pôs-se à discussão e votação o referido 
contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2014/2015, a celebrar entre o Município de Nelas e o Académico 
Basket Clube de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------- 
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a atividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as atividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, e, principalmente, a promoção da prática desportiva em 
crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e no âmbito de 
competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o fomento de 
estilos de vida saudáveis e equilibrados. ----------------------------------------------------------------  
----Tendo presente o Programa de Desenvolvimento Desportivo para a época 2014/2015, 
apresentado pelo Académico Basket Clube de Nelas; ------------------------------------------------- 
----O Município de Nelas, representado pelo seu Presidente, Dr. José Manuel Borges da 
Silva, adiante designada por Município, e; ------------------------------------------------------------- 
----O Académico Basket Clube de Nelas, associação desportiva com sede em Nelas, 
representada pelo Sr. _________________________________, adiante designada por 
Clube; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----Celebram o presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos 
termos da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro) e do 
Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ----------------- 
---- Cláusula 1ª (Objeto) ----------------------------------------------------------------------------------- 
----1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para uma atividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----2. O presente contrato pretende criar as condições necessárias à efetiva realização do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo clube e à participação nos 
campeonatos distritais de Futsal da Associação de Futebol de Viseu em cinco escalões de 
formação. E ainda à participação nos campeonatos nacionais de andebol da Federação de 
Andebol de Portugal em dois escalões de formação e á participação nos campeonatos 
nacionais de futsal, em dois escalões de formação, sem prejuízo das restantes atividades 
definidas no Programa já referido. ---------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) --------------------------------------------------- 
----1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
participar com dois escalões de formação no Campeonato Nacional de Futsal e à 
participação nos campeonatos distritais de Futsal da Associação de Futebol de Viseu em 
cinco escalões de formação. E ainda, à participação nos campeonatos nacionais de andebol 
da Federação de Andebol de Portugal em dois escalões de formação, com equipas orientadas 
por técnicos devidamente credenciados; ---------------------------------------------------------------- 
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----2. Ostentar nos equipamentos usados nas competições, em local bem visível o símbolo 
bem como logotipo do Municipio de Nelas, com as características e dimensões a indicar por 
este; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----3.Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
----O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2014/2015, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. -- 
---- Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) ------------------------------------- 
---- O custo estimado para a realização efetiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo: ----------------------------------------------------------------------------------- 
----1.Para financiamento das atividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 32.050,00 (Trinta e dois mil e cinquenta euros), 
correspondente a: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- � 18.550,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futsal da Associação 
de Futebol de Viseu, em cinco escalões de formação, e à participação em dois escalões de 
formação nos campeonatos nacionais, com equipas devidamente orientadas por técnicos 
credenciados; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- � 10.000,00 relativos à participação nos campeonatos nacionais de andebol da 
Federação de Andebol de Portugal em dois escalões de formação, com equipas devidamente 
orientadas por técnicos credenciados; ------------------------------------------------------------------  
---- � 3.500,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de andebol da Associação 
de Andebol de Viseu com um escalação de formação, com equipa devidamente orientada por 
técnicos credenciados; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5ª (Requisitos e condições gerais para desporto de formação) ---------------------- 
----1.Considera-se que o clube tem técnicos credenciados em número suficiente, para 
orientar devidamente as equipas, quando o número de técnicos inscritos pelo mesmo, nas 
associações ou federações da respetiva modalidade, seja em número não inferior a metade 
das equipas inscritas; -------------------------------------------------------------------------------------- 
----2.Considera-se que o clube participa nas competições de determinado escalão se 
participar, até ao final da época, sem qualquer falta de comparência, nos quadros 
competitivos em causa, tendo inscrito um número de atletas equivalente a pelo menos 1,5 
vezes o número de atletas que constituem a equipa inicial; ------------------------------------------ 
----3.Para efeitos da alínea anterior, os atletas só são contados uma vez no escalão etário a 
que efetivamente corresponde a sua idade, ou no escalão imediatamente superior se o clube 
não tiver equipa no seu escalão, considerando-se que cada jovem só será tido em conta em 
uma equipa, escalão e modalidade; ------------------------------------------------------------------- 
----4.Para efeitos do n.º2 deverá o clube apresentar cópias das inscrições na associação 
organizadora do campeonato; ---------------------------------------------------------------------------- 
----5.Pelo menos 80% dos atletas inscritos devem ser residentes no concelho, sendo o 
montante do apoio reduzido de forma proporcional àquele número, caso isto não aconteça. -- 
----Cláusula 6ª (Outros apoios do município) ---------------------------------------------------------- 
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----1.O Clube terá ainda o apoio de transporte para jogos constantes dos campeonatos 
oficiais em que participa, nos termos do Regulamento específico existente para o efeito, 
sendo consideradas as respetivas taxas para efeitos de contabilização de outros apoios 
atribuídos para alem dos expressos na cláusula quarta; -------------------------------------------- 
----2.O Clube poderá usufruir das instalações desportivas municipais, sempre que 
devidamente solicitadas e disponíveis, e de acordo com o definido no respetivo regulamento 
interno de funcionamento e utilização, sendo o mesmo considerado para efeitos de 
contabilização de apoios atribuídos. -------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 7ª (Destino dos bens adquiridos ao abrigo do presente contrato) ------------------- 
----Quaisquer bens que venham a ser adquiridos ao abrigo do presente contrato passam a 
integrar o património do Clube. -------------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 8ª (Controlo da execução) ----------------------------------------------------------------- 
----1.Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no art.º 19º do Decreto-Lei 273/2009. -----------------------------------------  
----2.Sem prejuízo do disposto no nº anterior tem, ainda, o clube de apresentar 
impreterivelmente um relatório intercalar de execução, no mês de Fevereiro e um relatório 
final de execução durante o mês de Junho, acompanhados do respetivo resumo de contas, 
devidamente elaborado e certificado, sempre que a lei, nomeadamente o Decreto-Lei 
273/2009, de 1 de Outubro o exija; ---------------------------------------------------------------------- 
----3. A participação das equipas deverá ser confirmada por cópia das inscrições na 
respetiva Associação organizadora. --------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 9ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
----O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, 
ser reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição. ----------------------------------- 
----Cláusula 10ª (Obrigações fiscais e para com a segurança social) ------------------------------ 
----1. O clube não pode beneficiar do apoio financeiro previsto no presente contrato caso se 
encontre em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a 
Segurança Social, sendo suspensos os apoios decorrentes do mesmo, caso a situação de 
incumprimento se verifique durante o seu decurso e, enquanto a situação se mantiver. --------- 
----2. Para efeitos do disposto na presente cláusula, o clube deve prestar consentimento 
expresso para a consulta da respectiva situação tributária pelos serviços do Município, nos 
sistemas informáticos da Direção Geral dos Impostos e da Segurança Social, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 114/2007, de 19 de abril. --------------------- 
----Cláusula 11ª (Organização das contas) ------------------------------------------------------------- 
----O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respetivas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 12ª (Falhas e omissões) -------------------------------------------------------------------- 
----Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro.� ---------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2014/2015, a celebrar com o Académico Basket Clube de Nelas, 
com um financiamento previsto no valor de trinta e dois mil e cinquenta euros. ------------------ 
---- Regressou à reunião o Sr. Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira.----------------  
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(130/20140813)1.2.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO PARA A ÉPOCA 2014/2015, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE NELAS E O GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS DE SENHORIM � 
APROVAÇÃO  
---- O Sr. Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vice-Presidente Dr. Alexandre João 
Simões Borges. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges, referiu que em relação ao projeto de 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo para a Época 2014/2015, com o Grupo 
Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, os pressupostos são em tudo semelhantes, 
excetuando o valor, propondo-se o financiamento da actividade de vinte e nove mil e 
quinhentos euros, correspondendo á participação de três equipas de formação de futebol de 11 
e quatro de futebol de 7. Refere a particularidade, que também não é nenhuma inovação, o 
facto de haver, a título de compensação, pela utilização das instalações exclusivas do Grupo 
Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, apesar da Autarquia já auxiliar, nomeadamente 
com mão-de-obra, na manutenção dessa mesma instalação. Trata-se de um subsídio 
extraordinário de dois mil euros, a título de compensação pela utilização exclusiva de 
instalações próprias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
----Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2014/2015, a celebrar entre o Município de Nelas e o Grupo 
Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
----�Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a atividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as atividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, e, principalmente, a promoção da prática desportiva em 
crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e no âmbito de 
competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o fomento de 
estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa Desportivo para a 
época 2014/2015, apresentado pelo Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim; ----- 
----O Município de Nelas, representado pelo seu Presidente, Dr. José Manuel Borges da 
Silva, adiante designada por Município, e; ------------------------------------------------------------- 
----O GDR Canas de Senhorim, associação desportiva com sede em Canas de Senhorim, 
representada pelo Sr. _________________________________, adiante designada por 
Clube; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Celebram o presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos 
termos da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro) e do Decreto-
Lei nº 273/2009, de 1 de outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: --------------------------- 
----Cláusula 1ª (Objeto) ----------------------------------------------------------------------------------- 
----1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para uma atividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----2. O presente contrato pretende criar as condições necessárias à efetiva realização do 
Programa Desportivo apresentado pelo clube, nomeadamente no que respeita à participação 
nos campeonatos distritais de Futebol da Associação de Futebol de Viseu em três escalões de 
formação de futebol de 11 e em quatro escalões de formação de futebol de 7, sem prejuízo 
das restantes atividades definidas no Programa já referido. ----------------------------------------- 
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----Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) ---------------------------------------------------
----1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado à 
participação nos campeonatos distritais de Futebol da Associação de Futebol de Viseu em 
três escalões de formação de futebol de 11 e em quatro escalões de formação de futebol de 7, 
com equipas orientadas por técnicos devidamente credenciados; ---------------------------------- 
----2. Ostentar nos equipamentos usados nas competições, em local bem visível o símbolo 
bem como logotipo do Municipio de Nelas, com as características e dimensões a indicar por 
este; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----3.Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
----O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2014/2015, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. - 
----Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) ------------------------------------- 
----O custo estimado para a realização efetiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
----1. Para financiamento das atividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 29.500,00 (vinte e nove mil e seiscentos euros), 
correspondente a: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- -� 13.500,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futebol da 
Associação de Futebol de Viseu em três escalões de formação de futebol de 11, com equipas 
devidamente orientadas por técnicos credenciados; -------------------------------------------------- 
---- -� 14.000,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futebol da 
Associação de Futebol de Viseu em quatro escalões de formação de futebol de 7, com equipas 
devidamente orientadas por técnicos credenciados; -------------------------------------------------- 
---- -� 2.000,00 a título de compensação pela utilização exclusiva de instalações próprias 
para a realização do Programa, sem recurso a espaços ou recursos da autarquia; ------------- 
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5ª (Requisitos e condições gerais para desporto de formação) ----------------------
----- 1. Considera-se que o clube tem técnicos credenciados em número suficiente, para 
orientar devidamente as equipas, quando o número de técnicos inscritos pelo mesmo, nas 
associações ou federações da respetiva modalidade, seja em número não inferior a metade 
das equipas inscritas; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Considera-se que o clube participa nas competições de determinado escalão se 
participar, até ao final da época, sem qualquer falta de comparência, nos quadros 
competitivos em causa, tendo inscrito um número de atletas equivalente a pelo menos 1,5 
vezes o número de atletas que constituem a equipa inicial; ------------------------------------------ 
---- 3. Para efeitos da alínea anterior, os atletas só são contados uma vez no escalão etário a 
que efetivamente corresponde a sua idade, ou no escalão imediatamente superior se o clube 
não tiver equipa no seu escalão, considerando-se que cada jovem só será tido em conta em 
uma equipa, escalão e modalidade; --------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Para efeitos do n.º 2 deverá o clube apresentar cópias das inscrições na associação 
organizadora do campeonato; ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- 5. Pelo menos 80% dos atletas inscritos devem ser residentes no concelho, sendo o 
montante do apoio reduzido de forma proporcional àquele número, caso isto não aconteça. - 
---- Cláusula 6ª (Outros apoios do município) --------------------------------------------------------- 
---- 1. O Clube terá ainda o apoio de transporte para jogos constantes dos campeonatos 
oficiais em que participa, nos termos do Regulamento específico existente para o efeito, 
sendo consideradas as respetivas taxas para efeitos de contabilização de outros apoios 
atribuídos para alem dos expressos na cláusula quarta; --------------------------------------------- 
----2. O Clube poderá usufruir das instalações desportivas municipais, sempre que 
devidamente solicitadas e disponíveis, e de acordo com o definido no respetivo regulamento 
interno de funcionamento e utilização, sendo o mesmo considerado para efeitos de 
contabilização de apoios atribuídos. -------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 7ª (Destino dos bens adquiridos ao abrigo do presente contrato) ------------------- 
----Quaisquer bens que venham a ser adquiridos ao abrigo do presente contrato passam a 
integrar o património do clube. -------------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 8ª (Controlo da execução) ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no art.º 19º do Decreto-Lei 273/2009. ----------------------------------------- 
----2. Sem prejuízo do disposto no nº anterior tem, ainda, o clube de apresentar 
impreterivelmente um relatório intercalar de execução, no mês de Fevereiro e um relatório 
final de execução durante o mês de Junho, acompanhados do respetivo resumo de contas, 
devidamente elaborado e certificado, sempre que a lei, nomeadamente o Decreto-Lei 
273/2009, de 1 de Outubro o exija; ---------------------------------------------------------------------- 
----3. A participação das equipas deverá ser confirmada por cópia das inscrições na 
respetiva Associação organizadora. -------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 9ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das ações de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, 
ser reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições até ao final das mesmas, nas condições referidas.  
----Cláusula 10ª (Obrigações fiscais e para com a segurança social) ------------------------------ 
---- 1. O clube não pode beneficiar do apoio financeiro previsto no presente contrato caso se 
encontre em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a 
Segurança Social, sendo suspensos os apoios decorrentes do mesmo, caso a situação de 
incumprimento se verifique durante o seu decurso e, enquanto a situação se mantiver. --------- 
----2. Para efeitos do disposto na presente cláusula, o clube deve prestar consentimento 
expresso para a consulta da respetiva situação tributária pelos serviços do Município, nos 
sistemas informáticos da Direção Geral dos Impostos e da Segurança Social, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 114/2007, de 19 de abril. --------------------- 
----Cláusula 11ª (Organização das contas) ------------------------------------------------------------- 
----O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respetivas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 12ª (Falhas e omissões) -------------------------------------------------------------------
----- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.� ------------------------ 
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----A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2014/2015, a celebrar com o Grupo Desportivo e Recreativo de 
Canas de Senhorim, com um financiamento previsto no valor de vinte e nove mil e quinhentos 
euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(131/20140813)1.3.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO PARA A ÉPOCA 2014/2015, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE NELAS E O SPORT LISBOA E NELAS � APROVAÇÃO  
---- O Sr. Presidente da Câmara deu novamente a palavra ao Senhor Vice-Presidente, Dr. 
Alexandre Borges, o qual referiu que  o Sport Lisboa e Nelas iria participar em dois escalões 
de formação de futebol de 11 e cinco escalões de futebol de 7, correspondendo a um montante 
previsto de vinte e seis mil e quinhentos euros. -------------------------------------------------------- 
----Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2014/2015, a celebrar entre o Município de Nelas e o Sport Lisboa e 
Nelas que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
----�Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, e, principalmente, a promoção da prática desportiva em 
crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e no âmbito de 
competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o fomento de 
estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa Desportivo para a 
época 2014/2015, apresentado pelo Sport Lisboa e Nelas: ------------------------------------------ 
----O Município de Nelas, representado pelo seu Presidente, Dr. José Manuel Borges da 
Silva, adiante designado por Município, e; ----------------------------------------------------------- 
----O Sport Lisboa e Nelas, associação desportiva com sede em Nelas, representada pelo Sr. 
________________________________________________, adiante designada por Clube; --- 
----Celebram o presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos 
termos da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro) e do Decreto-
Lei nº 273/2009, de 1 de outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ---------------------------- 
----Cláusula 1ª (Objeto) ----------------------------------------------------------------------------------- 
----1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para uma atividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----2. O presente contrato pretende criar as condições necessárias à efetiva realização do 
Programa Desportivo apresentado pelo clube, nomeadamente no que respeita à participação 
nos campeonatos distritais de Futebol da Associação de Futebol de Viseu em dois escalão de 
formação de futebol de 11 e em quatro escalões de formação de futebol de 7, sem prejuízo 
das restantes atividades definidas no Programa já referido. ---------------------------------------- 
---- Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) --------------------------------------------------- 
----1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado à 
participação nos campeonatos distritais de Futebol da Associação de Futebol de Viseu em 
dois escalões de formação de futebol de 11 e em quatro escalões de formação de futebol de 7, 
com equipas orientadas por técnicos devidamente credenciados; ---------------------------------- 
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----2. Ostentar nos equipamentos usados nas competições, em local bem visível o símbolo 
bem como logotipo do Municipio de Nelas, com as características e dimensões a indicar por 
este; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----3. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e 
a todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3ª (Prazo de execução) -------------------------------------------------------------------- 
----O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2014/2015, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. - 
----Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) -------------------------------------
----O custo estimado para a realização efetiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
----1. Para financiamento das atividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos euros), 
correspondente a: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - � 9.000,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futebol da 
Associação de Futebol de Viseu em três escalões de formação de futebol de 11, com equipas 
devidamente orientadas por técnicos credenciados; -------------------------------------------------- 
---- - � 17.500,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futebol da 
Associação de Futebol de Viseu em cinco escalões de formação de futebol de 7, com equipas 
devidamente orientadas por técnicos credenciados; -------------------------------------------------- 
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 5ª (Requisitos e condições gerais para desporto de formação) ---------------------- 
---- 1. Considera-se que o clube tem técnicos credenciados em número suficiente, para 
orientar devidamente as equipas, quando o número de técnicos inscritos pelo mesmo, nas 
associações ou federações da respetiva modalidade, seja em número não inferior a metade 
das equipas inscritas; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Considera-se que o clube participa nas competições de determinado escalão se 
participar, até ao final da época, sem qualquer falta de comparência, nos quadros 
competitivos em causa, tendo inscrito um número de atletas equivalente a pelo menos 1,5 
vezes o número de atletas que constituem a equipa inicial; ------------------------------------------ 
---- 3. Para efeitos da alínea anterior, os atletas só são contados uma vez no escalão etário a 
que efetivamente corresponde a sua idade, ou no escalão imediatamente superior se o clube 
não tiver equipa no seu escalão, considerando-se que cada jovem só será tido em conta em 
uma equipa, escalão e modalidade; --------------------------------------------------------------------- 
----4. Para efeitos do n.º 2 deverá o clube apresentar cópias das inscrições na associação 
organizadora do campeonato; ----------------------------------------------------------------------------
-----5. Pelo menos 80% dos atletas inscritos devem ser residentes no concelho, sendo o 
montante do apoio reduzido de forma proporcional àquele número, caso isto não aconteça. -- 
----Cláusula 6ª  (Outros apoios do município)---------------------------------------------------------- 
----1. O Clube terá ainda o apoio de transporte para jogos constantes dos campeonatos 
oficiais em que participa, nos termos do Regulamento específico existente para o efeito, 
sendo consideradas as respetivas taxas para efeitos de contabilização de outros apoios 
atribuídos para alem dos expressos na cláusula quarta;---------------------------------------------- 
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----2. O Clube poderá usufruir das instalações desportivas municipais, sempre que 
devidamente solicitadas e disponíveis, e de acordo com o definido no respetivo regulamento 
interno de funcionamento e utilização, sendo o mesmo considerado para efeitos de 
contabilização de apoios atribuídos.--------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 7ª (Destino dos bens adquiridos ao abrigo do presente contrato)-------------------- 
----Quaisquer bens que venham a ser adquiridos ao abrigo do presente contrato passam a 
integrar o património do clube. -------------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 8ª (Controlo da execução)------------------------------------------------------------------ 
----1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no art.º 19º do Decreto-Lei 273/2009. ----------------------------------------- 
----2. Sem prejuízo do disposto no nº anterior tem, ainda, o clube de apresentar 
impreterivelmente um relatório intercalar de execução, no mês de Fevereiro e um relatório 
final de execução durante o mês de Junho, acompanhados do respetivo resumo de contas, 
devidamente elaborado e certificado, sempre que a lei, nomeadamente o Decreto-Lei 
273/2009, de 1 de Outubro o exija;----------------------------------------------------------------------- 
----3. A participação das equipas deverá ser confirmada por cópia das inscrições na 
respetiva Associação organizadora.---------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 9ª (Revisão do contrato)-------------------------------------------------------------------- 
----O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das ações de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, 
ser reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições até ao final das mesmas, nas condições referidas.  
----Cláusula 10ª (Obrigações fiscais e para com a segurança social)------------------------------- 
----1. O clube não pode beneficiar do apoio financeiro previsto no presente contrato caso se 
encontre em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a 
Segurança Social, sendo suspensos os apoios decorrentes do mesmo, caso a situação de 
incumprimento se verifique durante o seu decurso e, enquanto a situação se mantiver. --------- 
----2. Para efeitos do disposto na presente cláusula, o clube deve prestar consentimento 
expresso para a consulta da respetiva situação tributária pelos serviços do Município, nos 
sistemas informáticos da Direção Geral dos Impostos e da Segurança Social, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 114/2007, de 19 de abril. --------------------- 
----Cláusula 11ª  (Organização das contas) ------------------------------------------------------------ 
----O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respetivas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 12ª (Falhas e omissões) -------------------------------------------------------------------- 
----Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.� ------------------------ 
----A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2014/2015, a celebrar com o Sport Lisboa e Nelas, com um 
financiamento previsto no valor de vinte e seis  mil e quinhentos euros. --------------------------- 
(132/20140813)1.4.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO PARA A ÉPOCA 2014/2015, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE NELAS E O BASKET CLUBE DE CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO  
---- O Sr. Presidente deu novamente a palavra ao Sr. Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges. - 
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O Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges, referiu que o financiamento previsto é de 
três mil quatrocentos e cinquenta euros, relativos à participação nos campeonatos distritais de 
Basquetebol, sendo quatrocentos e cinquenta euros a título de compensação por utilização 
exclusiva de instalações próprias. Embora não sejam instalações próprias, são instalações que 
o Basket Clube de Canas de Senhorim tem que pagar, pela sua utilização, ao Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim, correspondendo a uma majoração de quinze por cento do 
subsídio atribuído. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente uma proposta de deliberação � Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época de 2014/2015, a celebrar entre o Município de Nelas e o Basket 
Clube de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
----�Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a atividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as atividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, e, principalmente, a promoção da prática desportiva em 
crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e no âmbito de 
competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o fomento de 
estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa Desportivo para a 
época 2014/2015, apresentado pelo Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim; ---- 
----O Município de Nelas, representado pelo seu Presidente, Dr. José Manuel Borges da 
Silva, adiante designada por Município, e; ------------------------------------------------------------- 
----O Basket Clube de Canas de Senhorim, associação desportiva com sede em Canas de 
Senhorim, representada pela Sra.  _______________________, adiante designada por 
Clube; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Celebram o presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos 
termos da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro) e do Decreto-
Lei nº 273/2009, de 1 de outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ---------------------------- 
----Cláusula 1ª (Objeto) ----------------------------------------------------------------------------------- 
----1.Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para uma atividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
----2. O presente contrato pretende criar as condições necessárias à efetiva realização do 
Programa Desportivo apresentado pelo clube, nomeadamente no que respeita à participação 
nos campeonatos distritais da Associação de Basquetebol de Viseu com um escalão de 
formação, sem prejuízo das restantes atividades definidas no Programa já referido. ----------- 
----Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) --------------------------------------------------- 
----1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado à 
participação nos campeonatos distritais da Associação de Basquetebol de Viseu com um 
escalão de formação, com equipas orientadas por técnicos devidamente credenciados; -------- 
----2. Ostentar nos equipamentos usados nas competições, em local bem visível o símbolo 
bem como logotipo do Municipio de Nelas, com as características e dimensões a indicar por 
este; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e 
a todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
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----O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2014/2015, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. -- 
----Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) ------------------------------------- 
----O custo estimado para a realização efetiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----1. Para financiamento das atividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta euros), 
correspondente a: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - � 3.000,00 relativos à participação nos campeonatos distritais da Associação de 
Basquetebol de Viseu, com equipas devidamente orientadas por técnicos credenciados; ------- 
---- - � 450,00 a título de compensação pela utilização exclusiva de instalações próprias para 
a realização do Programa, sem recurso a espaços ou recursos da autarquia, e 
correspondentes a uma majoração de 15% do subsídio atribuído; --------------------------------- 
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------
-----Cláusula 5ª (Requisitos e condições gerais para desporto de formação) ---------------------
----- 1. Considera-se que o clube tem técnicos credenciados em número suficiente, para 
orientar devidamente as equipas, quando o número de técnicos inscritos pelo mesmo, nas 
associações ou federações da respetiva modalidade, seja em número não inferior a metade 
das equipas inscritas; -------------------------------------------------------------------------------------- 
----2. Considera-se que o clube participa nas competições de determinado escalão se 
participar, até ao final da época, sem qualquer falta de comparência, nos quadros 
competitivos em causa, tendo inscrito um número de atletas equivalente a pelo menos 1,5 
vezes o número de atletas que constituem a equipa inicial; ----------------------------------------- 
----3. Para efeitos da alínea anterior, os atletas só são contados uma vez no escalão etário a 
que efetivamente corresponde a sua idade, ou no escalão imediatamente superior se o clube 
não tiver equipa no seu escalão, considerando-se que cada jovem só será tido em conta em 
uma equipa, escalão e modalidade; --------------------------------------------------------------------- 
----4. Para efeitos do n.º 2 deverá o clube apresentar cópias das inscrições na associação 
organizadora do campeonato; ---------------------------------------------------------------------------- 
----5. Pelo menos 80% dos atletas inscritos devem ser residentes no concelho, sendo o 
montante do apoio reduzido de forma proporcional àquele número, caso isto não aconteça. -- 
---- Cláusula 6ª (Outros apoios do município) --------------------------------------------------------- 
----1. O Clube terá ainda o apoio de transporte para jogos constantes dos campeonatos 
oficiais em que participa, nos termos do Regulamento específico existente para o efeito, 
sendo consideradas as respetivas taxas para efeitos de contabilização de outros apoios 
atribuídos para alem dos expressos na cláusula quarta; --------------------------------------------- 
----2. O Clube poderá usufruir das instalações desportivas municipais, sempre que 
devidamente solicitadas e disponíveis, e de acordo com o definido no respetivo regulamento 
interno de funcionamento e utilização, sendo o mesmo considerado para efeitos de 
contabilização de apoios atribuídos. -------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 7ª (Destino dos bens adquiridos ao abrigo do presente contrato) ------------------ 
----Quaisquer bens que venham a ser adquiridos ao abrigo do presente contrato passam a 
integrar o património do clube. -------------------------------------------------------------------------- 
Cláusula 8ª  (Controlo da execução) -------------------------------------------------------------------- 
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----1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no art.º 19º do Decreto-Lei 273/2009. ----------------------------------------- 
----2. Sem prejuízo do disposto no nº anterior tem, ainda, o clube de apresentar 
impreterivelmente um relatório intercalar de execução, no mês de Fevereiro e um relatório 
final de execução durante o mês de Junho, acompanhados do respetivo resumo de contas, 
devidamente elaborado e certificado, sempre que a lei, nomeadamente o Decreto-Lei 
273/2009, de 1 de Outubro o exija; ---------------------------------------------------------------------- 
----3. A participação das equipas deverá ser confirmada por cópia das inscrições na 
respetiva Associação organizadora. --------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 9ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
----O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das ações de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, 
ser reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições até ao final das mesmas, nas condições referidas.  
----Cláusula 10ª (Obrigações fiscais e para com a segurança social) ------------------------------ 
----1. O clube não pode beneficiar do apoio financeiro previsto no presente contrato caso se 
encontre em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a 
Segurança Social, sendo suspensos os apoios decorrentes do mesmo, caso a situação de 
incumprimento se verifique durante o seu decurso e, enquanto a situação se mantiver. --------- 
----2. Para efeitos do disposto na presente cláusula, o clube deve prestar consentimento 
expresso para a consulta da respetiva situação tributária pelos serviços do Município, nos 
sistemas informáticos da Direção Geral dos Impostos e da Segurança Social, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril. --------------------- 
----Cláusula 11ª (Organização das contas) ------------------------------------------------------------- 
----O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respetivas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
----Cláusula 12ª (Falhas e omissões) -------------------------------------------------------------------- 
---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro� ------------------------ 
----A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2014/2015, a celebrar com o Basket Clube de Canas de Senhorim, 
com um financiamento previsto no valor de três mil quatrocentos e cinquenta euros. ---------- 
---- O Sr. Presidente da Câmara informou que no próximo sábado, dia 16 de agosto de 2014, 
vem a Nelas a equipa de futebol de salão do Sport Lisboa e Benfica, realizar um jogo com o 
ABC de Nelas, torneio esse, que o ABC de forma simpática, denominou Torneio Nelas Vive. 
Vai realizar-se às dezassete horas desse sábado, para o qual convidou todos os Senhores 
Vereadores. Será também uma fonte de financiamento para o próprio ABC, sendo o preço de 
entrada de dois euros para sócios e três euros para não sócios. O Executivo Municipal tudo 
fará para bem receber a referida equipa. Seguidamente, o Senhor Presidente  deu a palavra ao 
Sr. Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira. ---------------------------------------------------------- 
---- O Sr. Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira agradeceu o envolvimento e o apoio 
prestado pelo Executivo Municipal pela vinda da equipa do Sport lisboa e Benfica a Nelas, 
equipa essa que está a estagiar na Guarda e têm feito lá os jogos de preparação. O ABC foi  
convidado para ir à Guarda fazer esse jogo de preparação, mas como a equipa do Sport Lisboa 
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e Benfica ia depois para Lisboa, passando por Nelas, achou-se por bem fazer esse jogo em 
Nelas.  A Autarquia de Nelas mostrou-se disponível para colaborar, até porque é uma altura 
complicada em termos de funcionários. Em relação aos contratos-programa referiu três 
aspetos. Era importante refletir para o futuro até que ponto se pode incluir as equipas séniores 
nesses contratos-programa. Por outro lado, os contratos-programa deveriam contemplar o 
total dos valores concedidos pela Autarquia, através de custos indiretos ou diretos, como por 
exemplo despesas com transporte, pois as associações desportivas não recebem só estes 
subsídios mas também outras ajudas. Seria importante refletir sobre essa situação. Referiu, 
ainda, se fosse possível no futuro, os contratos-programas virem às reuniões de Câmara 
acompanhados dos respetivos Planos de Atividades e Relatórios das respetivas associações 
desportivas para a Câmara Municipal ter conhecimento das atividades efetuadas e a efetuar 
pelas associações desportivas. ----------------------------------------------------------------------------    
---- Seguidamente o Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre Borges, referiu que relativamente 
à sugestão do Sr. Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira referente aos outros apoios 
concedidos pela Autarquia às associações desportivas, na cláusula sexta dos contratos-
programas foi introduzida por este Executivo Municipal um ponto que a seguir se transcreve:  
---- �1. O Clube terá ainda o apoio de transporte para jogos constantes dos campeonatos 
oficiais em que participa, nos termos do Regulamento específico existente para o efeito, 
sendo consideradas as respetivas taxas para efeitos de contabilização de outros apoios 
atribuídos para alem dos expressos na cláusula quarta.�, para que as associações desportivas 
e toda a população tenha a noção, de qual é o apoio real que a Câmara dá a cada uma destas 
instituições. Referiu ainda que não foi agendado para esta reunião de Câmara o Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Sport Vale de Madeiros e Benfica, porque 
não respondeu aos pedidos efetuados pelo Executivo Municipal. Se entretanto, a referida 
Associação Desportiva apresentar um Programa de Actividades para a época desportiva 
2014/2015, essa situação será contemplada. ------------------------------------------------------------
---- O Sr. Vereador Adelino Borges Amaral interveio, pedindo cópia do contrato programa do 
Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, visto que as que tinha eram as duas do 
Basket Club de Canas de Senhorim. De seguida referiu que concorda que seja valorizada a 
comparticipação da Câmara, para com as associações desportivas e outras, nomeadamente em 
espécie e em serviços prestados, sendo igualmente importante ter-se a noção desse valor. 
Também concorda que é fundamental que todas as entidades que são subsidiadas pelas 
Câmara prestem contas da forma como esse dinheiro é aplicado. Se for um subsídio pontual 
para uma actividade, está justificado. Se for um subsídio para ser distribuído ao longo da 
época, é fundamental que essas instituições não só cumpram todos os deveres legais mas 
também façam chegar à Câmara informação, da forma como são aplicados os dinheiros 
públicos. Sendo esta uma questão importante que sempre defendeu e continuará a defender. 
Em relação aos valores atribuídos às associações desportivas e ao contrário do que afirmou o 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, entendia que os valores atribuídos são 
bem representativos da dificuldade da situação financeira do Município. Não chegava a cem 
mil euros o total dos apoios concedidos pela Autarquia, aos clubes desportivos, em actividade 
no Município, sendo esse valor bem revelador das dificuldades que o Município atravessa. 
Cem mil euros seria o subsídio a atribuir a uma das instituições. Até porque está em causa a 
actividade desportiva de muitas dezenas de jovens e a Autarquia não se pode alhear disso. 
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Considera este valor baixo, mas é o que é possível, tendo em conta a situação financeira da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2 � DIVERSOS 
 

2.1.GRUPO PARLAMENTAR DO PCP � PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA- RECEÇÃO DA CÓPIA DE MOÇÃO SOBRE A 
INTENÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DE AGUIEIRA, 
VALE DE MADEIROS, LAPA DO LOBO E PÓVOA DE STº ANTÓNIO- 
CONHECIMENTO 
----Presente um E-mail, datado de 31 de julho do Sr. Chefe do Gabinete, do Grupo 
Parlamentar do PCP, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
---- � Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Acusamos a receção e agradecemos o envio de cópia de moção aprovada por esse órgão 
autárquico sobre a intenção do encerramento das Escolas Primárias de Aguieira, Vale de 
Madeiros, Lapa do Lobo e Póvoa de Santo António, de cujo conteúdo demos conhecimento ao 
Senhor Deputado do PCP que acompanha esse distrito. ------------------------------------------ 
---- O Grupo Parlamentar do PCP comunga das preocupações tendo já apresentado várias 
iniciativas nesse sentido. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aproveitamos para remeter cópia de um projeto de lei, debatido no passado dia 25 de 
junho, no seguimento de um agendamento potestativo do Grupo Parlamentar do PCP. --------
----- Este projeto de lei foi rejeitado com os votos contra da maioria PSD-CDS-PP. ------------
------ Com os melhores cumprimentos� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento do e-mail, datado de 31 de julho de 2014, do Sr. Chefe de 
Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP, da Assembleia da República, acerca da Moção 
aprovada por esta Câmara Municipal sobre a intenção do encerramento das Escolas Primárias 
de Aguieira, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo e Póvoa de Santo António. ------------------------
---- Tomou ainda conhecimento da cópia do Projecto de Lei nº /XII/3ª, que impede o 
encerramento de serviços públicos, que o grupo parlamentar do PCP apresentou no 
seguimento de um agendamento potestativo, no passado dia 25 de junho de 2014 e que foi 
rejeitado com os votos contra da maioria PSD-CDS-PP. --------------------------------------------- 
(133/20140813)2.2.PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
NELAS E A COMPANHIA DAS ÁGUAS MEDICINAIS DA FELGUEIRA, S.A. � 
CONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO. 
---- O Sr. Presidente da Câmara informou que a Companhia das Águas Medicinais da 
Felgueira celebrou, no passado dia 07 de agosto de 2014, cento e trinta e dois anos de 
existência. Foi celebrado um protocolo entre o Município de Nelas e aquela entidade, que é o 
retomar de um que já existia, relativamente aos descontos concedidos aos naturais e/ou 
residentes no Município de Nelas, em determinados tratamentos e em determinadas épocas. 
Referiu que se trata de um esforço que a Câmara Municipal quer fazer. Referiu ainda que ele 
próprio, acha que as pessoas que vivem em Nelas e em Canas de Senhorim, genericamente, 
estão de costas voltadas para as Caldas da Felgueira e não sabem o conjunto de serviços que 
lá existem. Há descontos de cinquenta por cento na época média baixa e trinta por cento na 
época alta, nos tratamentos termais e programas termais de sete e catorze dias. Será aplicada 
uma tabela de contratualização, de vinte por cento, no preço de venda ao público no serviço 
de �Bem-Estar Estética e Beleza�, em dias verdes. Informou que o Executivo Municipal irá 
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retomar a divulgação deste protocolo, através de uma grande proximidade que tem procurado 
manter com uma das principais instituições e um grande empregador na época alta, chegando 
a empregar setenta a oitenta pessoas. Vai continuar a merecer da parte da Autarquia, esta 
proximidade, estando a Companhia das Águas Medicinais da Felgueira disponível para 
potenciar esta economia e esta riqueza que tem o concelho de Nelas. 
----Presente um Protocolo de Cooperação, entre o Município de Nelas e a Companhia das 
Águas Medicinais da Felgueira, S.A, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Protocolo de Cooperação --------------------------------------------------------------------------- 
----Entre  �Município de  Nelas�, com o NIPC 506 834 166, representado, nos termos legais, 
pelo respetivo Presidente da Câmara, Dr. José Borges da Silva, como Primeiro Outorgante e 
adiante designado �Município de Nelas�, e ------------------------------------------------------------ 
----2.º �Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A.�, Pessoa Coletiva n.º500 333 
505, com sede nas Caldas da Felgueira, representada pelo seu Diretor Geral, Dr. Adriano 
Barreto Ramos, com poderes para o ato, como Segunda Outorgante e adiante designada 
�Caldas da Felgueira Termas e SPA�. ------------------------------------------------------------------ 
----É celebrado o presente protocolo, que se rege pelo disposto no artigo 33.º, n.º1, alínea u) 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ainda pelas cláusulas seguintes: ------------------------ 
----Cláusula  Primeira (Objeto e fim) ------------------------------------------------------------------- 
----O presente protocolo tem por objeto estimular a cooperação no domínio dos Tratamentos 
Termais, Saúde e Bem estar, e para os fins do mesmo a cooperação entre ambas as partes, 
abrangerá a prestação de serviços de Termas e SPA, nos seguintes termos: ---------------------- 
----Programa � �Naturais e/ou Residentes do Concelho de Nelas�: ------------------------------- 
----i. População alvo: Naturais e/ou Residentes do Concelho de Nelas; --------------------------- 
----ii. Período: Época Termal; ---------------------------------------------------------------------------- 
----iii Descontos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Será aplicada a Tabela de Residentes/naturais do Concelho (50% época média/baixa e 
30% época alta), nos tratamentos termais e programas termais de 7 e 14 dias; ------------------ 
---- - Será aplicada a Tabela de Contratualizados (20% sobre PVP), nos serviços de Bem-
Estar, Estética e Beleza, sendo acumulável com o desconto do IVA (23%) nos DIAS VERDES. 
----Exclusões: do referido no ponto iii excluem-se a inscrição termal, as consultas médicas ou 
avaliações médicas, os artigos/acessórios, os produtos de estética e beleza e as seguintes 
práticas individualizadas: aplicações médicas. -------------------------------------------------------- 
----1. O apoio prestado pelo �Município de Nelas� será o de promover a divulgação do 
disposto no presente protocolo à população do Concelho de Nelas. ------------------------------- 
---- Cláusula Segunda (Procedimentos) ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. No momento da inscrição, o cliente deverá fazer prova da sua condição de natural e/ou 
residente do Concelho de Nelas através de um documento de identificação (Carta de 
Condução ou Bilhete de Identidade) ou de uma fatura de eletricidade, telefone fixo, água, 
gás, contrato de arrendamento ou registo predial da habitação. ----------------------------------- 
---- 2. Os pagamentos deverão ser efetuados pelos meios habituais de pagamento, 
diretamente nas termas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Terceira (Vigência) ------------------------------------------------------------------------ 
----O presente protocolo é celebrado pelo prazo de 1 (um) ano, com início na data da 
respetiva assinatura, eventualmente renovável. -------------------------------------------------------- 
----Cláusula Quarta (Alterações) ------------------------------------------------------------------------ 
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----Qualquer alteração ou adaptação ao presente Protocolo carece de prévio acordo de 
ambas as partes, a prestar por escrito. ------------------------------------------------------------------ 
----Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente protocolo com todas as suas 
condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 
nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------ 
----E por estarem de acordo vão assinar as partes, em dois exemplares.� ------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Cooperação celebrado 
entre o Município de Nelas e a Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A., no 
âmbito dos Tratamentos Termais, Saúde e Bem Estar. ------------------------------------------------
---- O Sr. Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou votava favoravelmente a 
ratificação deste protocolo. No entanto, queria fazer uma declaração de voto, depois da sua 
votação. A sua votação favorável é sem prejuízo do processo judicial que decorre na Comarca 
de Nelas, por falta de pagamento das rendas ao Município, por parte da Companhia das Águas 
Medicinais da Felgueira. ----------------------------------------------------------------------------------  
 

3 � CONTABILIDADE 
 
3.1.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente, Dr. 
José Manuel Borges da Silva, durante o mês de julho de 2014, no total de 526.883.92 � 
(quinhentos e vinte e seis mil oitocentos e oitenta e três euros e noventa e dois centimos), 
referente a Operações Orçamentais e no total de 80.866,07� (oitenta mil oitocentos e sessenta 
e seis euros e sete centimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação 
elaborada pela Secção de Contabilidade. ---------------------------------------------------------------- 
3.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 5, E ÀS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO, N.º 5, DE 2014 � COMPETÊNCIA DELEGADA � 
CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2014, n.º 5, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2014, n.º 5, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara explicou que no essencial que vem referenciado nestas 
modificações é um reforço de vinte e seis mil e quinhentos euros, para reforço das despesas 
com a Feira do Vinho. Seguidamente deu a palavra à Vereadora Dra. Sofia Relvas, para fazer 
um resumo do que se encontra projetado relativamente à Feira do Vinho do Dão. O Sr. 
Presidente disse ainda que há necessidade de reforçar a verba para a Feira do Vinho do Dão 
em virtude da despesa que se vai realizar com o aluguer de stands. Por outro lado, o 
Executivo Municipal não pode baixar a guarda em termos de qualidade sem prejuízo de 
algumas inovações, face à Câmara de Viseu, que neste momento, através de uma festa de 
vindimas e actividades ligadas ao vinho do dão, pretende ser a centralidade do vinho do dão e 
da região vitícola. Também o Executivo Municipal não pode deixar baixar a qualidade da 
Feira do Vinho por ausência de meios financeiros, visto que pode ainda dispor e optar por 
eles, em detrimento de outras situações. Esta vertente económica e agrícola é muito 
importante para o Município de Nelas, até porque se encontra no próximo quadro comunitário 
como linha de acção da própria CIM (Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões) a 
possibilidade de constituição de um centro de investigação no Centro de Estudos Vitivinícola 
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Regional do Dão. Existem grandes investimentos a nível do vinho, particularmente a 
recuperação da Adega de Nelas, pela empresa Lusovini, que tem um projecto do QREN, 
aprovado, e que o irá apresentar na Feira do Vinho. Também existem novos projetos da firma 
Caminhos Cruzados. Verifica-se um grande dinamismo na área agrícola, havendo um maior 
número de inscrições na Rota do Vinho do Dão, Assim, o Executivo Municipal não deixará 
de acompanhar esse esforço de dinamismo. Afirmou, também, que a Senhora Vereadora Dra. 
Sofia Relvas tem como custos previstos para a Feira do Vinho deste ano cerca de sessenta e 
quatro mil euros, mas tem também patrocínios e receitas, particularmente da Fundação Lapa 
do Lobo. Existem parceiros que vão interagir com a Câmara de Nelas porque todos querem 
que seja uma Feira da Região do Dão e não só da Câmara de Nelas, onde estão todos 
envolvidos, tentando envolver todos os agentes, a própria Fundação Lapa do Lobo, Caminhos 
Cruzados, Fidalgas de Santar, patrocínios financeiros, patrocínios em espécie, Paços dos 
Cunhas, Quinta do Cabriz, Casas de Lupo, a Casa da Ínsua, Hotel Nelas Park, a Saint-Gobain, 
Grupo Visa Beira, etc. A Senhora Vereadora Dra. Sofia Relvas, para além do orçamento 
municipal, tem feito um esforço excelente, merecedor de todo o elogio, a bem da Feira, no 
sentido de procurar, para além do orçamento da Câmara Municipal, outros financiamentos, 
em espécie ou em dinheiro, relativamente àquilo que se projeta fazer. Referiu ainda que os 
custos que lhe foram fornecidos pelos Serviços, relativamente à vigésima feira, realizada em 
2011, gastou-se oitenta e três mil novecentos e vinte e nove euros, tendo sido pago com o 
orçamento de 2011, 2012 e 2013. Em 2013, ainda foi pago doze mil euros da Feira de 2011. 
Na vigésima primeira feira, que foi a de 2012, os custos foram sessenta e quatro mil 
novecentos e vinte e um euros. Na vigésima segunda feira, de 2013, foram contabilizados, de 
custos, sessenta e três mil, oitocentos e vinte e cinco euros. De seguida deu a palavra à Dra. 
Sofia Relvas, para em �traço grosso� dizer o que é que se projeta relativamente à Feira do 
vinho. Convidando desde hoje e formalmente, sem prejuízo de convites próprios que se façam 
chegar a todos os Srs. Vereadores, para todas as cerimónias, estão desde logo convidados. 
Disse ainda que ficaria muito bem, dar essa imagem de unidade, a bem de uma Feira, que é do 
Município de Nelas e é da Região do Dão. -------------------------------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas começou por referir que na próxima semana sairá 
o programa completo dos três dias de Festa para o Município de Nelas, mas que projeta o 
Municipio de Nelas essencialmente para a região. Quando fala de região, refere a Região 
Demarcada do Dão, constituída por dezasseis Municípios. Respeitando toda a história e toda a 
experiência que esta Autarquia tem na organização deste certame profissional de vinhos foi 
importante tomar algumas decisões que balizassem e credibilizassem cada vez mais a Feira do 
Vinho do Dão do Municipio de Nelas, como o grande evento que promove toda a Região 
Demarcada do Vinho do Dão. Visto não selecionarem produtores, por serem deste ou daquele 
Município e por outro lado, porque toda a organização do certame, gira em torno deles 
mesmo. Não existe outro evento que promova desta forma democrática todos os produtores da 
Região Demarcada do Dão. Prova disso é o maior número de inscrições de produtores que em 
anteriores edições. Estão previstos cinquenta e cinco stands. No dia anterior a esta reunião foi 
feito o sorteio para a distribuição dos Stands, que correu muito bem, tendo ficado todos muito 
bem distribuídos. Foi necessário tomar algumas decisões no sentido de credibilizar o certame 
de vinhos e colocar todo um conjunto de iniciativas, geridas de forma coerente com essa 
mesma circulação, de quem vem provar vinhos, estabelecer negócios e ver o lançamento de 
novos produtos. São vários os produtores que vão lançar marcas novas ou produtos novos na 
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Feira do Vinho do Dão. Isso é sinal da importância que eles dão a este certame por 
comparação de outros, em que estão representados, mas que não dirigem esses produtos 
novos para esses certames. O que dá ao Executivo Municipal, enquanto entidade que promove 
e organiza o evento, uma responsabilidade maior, no sentido de direcionar o pouco 
investimento que tem disponível para os canais certos. Os canais certos, tem haver com um 
bom acompanhamento jornalístico do evento, quer antes, durante e depois do certame. Muita 
reportagem jornalística na comunicação escrita e em várias plataformas de conteúdos, isto 
porque o negócio do vinho está muito dependente dessa estratégia. Optou-se por ter uma 
marca cultural associada ao evento, Feira do Vinho do Dão. Essa marca será traduzida num 
espetáculo original, que está a ser criado para Feira do Vinho do Dão. Trata-se de um 
espetáculo musical, criado pelo encenador António Leal, que vai ser uma celebração ao Vinho 
do Dão. Esse espetáculo vai decorrer nas três noites da Feira, sexta-feira, sábado e domingo. 
É importante que o Executivo Municipal possa marcar no mapa da Região do Dão eventos 
que atraem turistas para a nossa região, não só um certame profissional de vinhos, mas de 
facto um evento que as pessoas, mesmo quem não está propriamente vocacionado para as 
provas de vinhos, queira vir, porque sabe que tem um bom espetáculo. Só com o privilégio de 
termos uma Fundação Lapa do Lobo no concelho isto foi possível. O grande financiamento 
que conseguimos este ano da Fundação Lapa do Lobo é dirigido quase exclusivamente para 
este espetáculo. Para além disso, a referida Fundação está também a apoiar uma boa recepção 
aos jornalistas que vão estar presentes, da área de vinhos, da gastronomia e do enoturismo. 
Foi também desse modo que se conseguiu ter como parceiro ativo e efectivo, este ano, o 
Grupo Visabeira. Não só pela promoção que vai ter nos seus canais e nos seus hotéis, mas 
pela oferta de alojamento na Casa da Ínsua, aos jornalistas de Enoturismo e de vinhos, que 
vão estar presentes. Também se conseguiu um envolvimento maior de todo um conjunto de 
unidades hoteleiras do concelho de Nelas e que muito apraz agradecer. Afirmou, também, que 
para que este evento tenha uma presença maior e mais consistente de pessoas ao longo de 
todos os dias da Feira, há um programa muito rico de Workshops e Showcookings, sendo 
importante ter esta ligação do vinho e dos chefes da gastronomia. Nesta Feira sempre existiu 
uma tenda de formação e de showcooking. Essa tenda, nos últimos anos, era apenas 
dinamizada por uma marca e por um produtor, que era a Dão Sul, com os seus chefes, com a 
sua marca, enquanto restauração. É diferente, o que vai acontecer este ano. Tem várias marcas 
associadas ao certame. Nelas e a Feira do Vinho do Dão vai ser trabalhada por várias marcas. 
Vai ter, não só o restaurante Paço dos Cunhas, representado nessa tenda com os seus dois 
chefes, mas também a Mesa de Lemos, a Casa da Ínsua, Madre de Água e Casino da Figueira. 
Pela primeira vez vai ter um Chefe Estrela Michelin a desenvolver um Workshop na Feira do 
Vinho do Dão. Tudo isto pode parecer pouco importante para alguns municípes, mas quando 
o Executivo Municipal tem a responsabilidade de querer afirmar a Feira do Vinho do Dão 
como a Feira da Região Demarcada do Dão é importantíssimo ter estas marcas e ter estes 
nomes. É isto que faz objeto de reportagem jornalística e é isto que faz falar da Feira. 
Paralelamente a isto, vai haver condições bastante mais agradáveis de confeção de 
gastronomia na Feira, que é uma Praça da Alimentação. Nesta Praça da Alimentação estarão 
dez entidades a servir para cerca de duzentas a duzentas e cinquenta pessoas em lugares 
sentados. Aqui, também agradece a colaboração da empresa Movecho, a qual foi mais uma 
das entidades que se associou, no sentido de ajudar a que isso seja possível. A Câmara 
Municipal d Mangualde emprestou as mesas para essa Praça da Alimentação. Esta Feira do 
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Vinho do Dão, este ano, é um evento amigo das famílias, sendo possível a uma família vir um 
dia inteiro, para a Feira do Vinho do Dão e não se aborrecer. Há um conjunto forte de 
animação para crianças, que tanto podem estar sozinhas, como com os pais. Há um conjunto 
forte de Workshops, desde as 11 horas da manhã, até às 9h30 da noite, sem parar, com as 
provas dos vinhos. Os próprios artesãos vão estar localizados numa zona mais central da Feira 
e não vão ficar desgarrados numa parte mais de baixo. Há imensas propostas diferentes de 
atividades que se querem dinamizar. Exige-se uma grande responsabilidade a quem tem um 
stand, sejam aos produtores, sejam as instituições, pedindo-lhes que sejam os primeiros a 
animar o seu stand. Isto porque ao longo deste mês e meio de preparação da Feira, foi 
frequente ouvirem-se queixas de que à noite ainda se vai juntando gente, mas durante todo o 
dia, há alturas que são verdadeiro tédio estar na Feira, porque não passa ninguém, porque está 
calor, etc. Estando preocupados com isso vai haver um programa variado, de animação 
coerente com a Feira do Vinho do Dão. E não uma animação que prejudique a própria Feira. 
Vai haver uma boa sessão de abertura da Feira do Vinho do Dão para a qual convida todos os 
Senhores Vereadores e todos vão ser convidados formalmente. Tem a expetativa de haver 
representação institucional ao mais alto nível, prevendo-se a presença da Senhora Ministra da 
Agricultura, a menos que aconteça alguma tragédia, ou alguma situação de exceção, que a 
obriguem a ir a outras reuniões e que, por isso, não possa estar presente. Para além da Senhora 
Ministra da Agricultura também vai haver a presença da Confraria dos Enófilos do Dão, a 
qual vai estar disponível para dinamizar o ritual da entronização da Senhora Ministra como 
Confrade Honorária da Confraria dos Enófilos do Dão, aqui no Concelho de Nelas, sendo isto 
uma exceção à regra, pois este ritual é sempre feito no Solar do Vinho do Dão, em Viseu. 
Haverá um conjunto de atividades, que durará cerca de uma hora e meia, muito importante 
para o Município de Nelas, porque vai haver ter mais um momento público, de reforço da 
marca investimento, à marca Nelas, ou seja, vão ser distribuídos contratos de financiamento 
apoiados pelo PRODER, a cerca de trinta promotores, que apresentaram os seus projectos de 
investimento, nos cinco Municípios da ADD - Associação de desenvolvimento do Dão, e que 
foram financiados pelo PRODER. Isto garante ter em Nelas a gestora do PRODER e todos os 
responsáveis do Ministério da Agricultura da Delegação Regional do Centro, IFAP, todas as 
entidades envolvidas neste evento, para além dos Senhores Presidentes de Câmara dos cinco 
Municípios da área geográfica da ADD. No seguimento da entrega destes contratos vai ser 
assinado um contrato de financiamento atribuído também pelo PRODER à Lusovini para 
fazer as obras de requalificação da Adega Cooperativa, designada atualmente por Adega de 
Nelas, um investimento de cerca de três milhões de euros. No final da sessão de abertura será 
apresentado um projeto de construção da Adega Caminhos Cruzados, que reforça um 
primeiro investimento, apoiado pelo PRODER, num empresário da área da vitivinicultura, 
primeiro projeto financiado e que foi bem sucedido ao ponto de estar a crescer para uma outra 
capacidade de negócio, também ela candidata a financiamentos do PRODER. O território de 
Nelas é um território de investimento e emprego, não só na área industrial, mas também na 
área agrícola e de desenvolvimento rural. A sessão de abertura terminará com a visita oficial à 
Feira e depois seguir-se-á o Dão de Honra, servido também com alguns pormenores de 
curiosidade, que cruza algumas tradições nesse Dão de Honra. Paralelamente haverá um 
programa jornalístico que estarão na Feira a fazer a cobertura do certame, destacando uma 
prova de vinhos velhos do Dão, através de uma parceria muito forte existente com o Centro 
de Estudos Vitivinícolas do Dão e com a Comissão Vitivinícola Regional do Dão, a qual o 
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Executivo Municipal muito agradece. Esta prova de vinhos velhos do Dão é a joia da coroa 
neste tipo de certames de vinhos. Está confirmado um grande número de escanções. Será feita 
uma homenagem à estátua do Escanção, estátua essa que é única no país, desconhecendo-se a 
existência de outra estátua deste profissional dos vinhos no mundo, contando ter a presença 
dos dois filhos vivos do autor responsável pela edificação da referida estátua, ou seja, o 
Senhor Dr. Eurico Amaral, filho do Senhor Presidente da Câmara que a mandou construir e a 
filha do escultor que projetou a referida estátua, fazendo desse momento mais um momento 
de reportagem jornalística. O Executivo Municipal tem já a confirmação de um grande 
número de escanções, de Chefes e de jornalistas, que levam para o mercado a bandeira do 
vinho e neste caso a bandeira do Vinho do Dão. -------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vice-Presidente para dar algum 
esclarecimento relativamente à parte desportiva associada à Feira do Vinho do Dão, no 
sentido de vir um maior número de pessoas possível, uma série de eventos desportivos, 
podendo sintetizar como havendo uma prova de BTT, organizada pelo Núcleo Dão Nelas, um 
torneio de andebol do Dão, com a colaboração do ABC e com a confirmação de equipas de 
grande nomeada, tudo isso mobilizado depois para a Praça da Alimentação, sendo o centro o 
Mercado Municipal e a praça junto a esse Mercado. -------------------------------------------------- 
---- Continuou o Sr. Presidente referenciando ainda uma parceria existente com a CP no 
sentido de haver uma carruagem que trás pessoas de Lisboa e com a divulgação, na própria 
CP, da Feira do Vinho do Dão. Também será divulgada na rede multibanco. No sábado, de 
manhã, na estação emissória TSF, haverá o programa Terra a Terra, divulgando a Feira do 
Vinho do Dão, o qual estará presente em Nelas. O Executivo Municipal já está a tentar 
integrar o espaço da CVR Dão, contíguo à Praça do Município de Nelas, tentando já envolvê-
lo na própria Feira do Vinho do Dão, ficando a Feira em aberto e não de costas voltadas para 
os balões. Nessa zona ficará o artesanato para enquadrar aquele espaço. O espaço da CVR 
Dão já foi vedado pela Câmara Municipal, está protegido, um terço do telhado já caiu e o 
Executivo Municipal vai tentar consolidá-lo para fazer algum aproveitamento para a Feira do 
Vinho do Dão, com o menor esforço de investimento e de meios possível, sendo uma 
singularidade a integrar na própria feira que poderá surpreender os jornalistas e os visitantes 
em geral e com aquele espaço fica duplicado o espaço da Feira do Vinho do Dão, ou seja, 
meio hectare que se pode juntar, ainda sem grandes investimentos, fazendo limpeza e 
consolidação do telhado, que é o trabalho possível fazer até à realização da Feira do Vinho do 
Dão. De seguida, questionou os Senhores Vereadores no sentido de saber se algum tinha 
alguma questão, ou alguma dúvida. --------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira colocou duas questões, sendo a 
primeira relacionada com a questão do Município de Viseu querer assumir o papel de Capital 
do Dão, fazendo um alerta visto que a CIM está também a trabalhar nesse sentido em 
conjunto com o referido Município Viseu, pois pensa que até a Feira de São Mateus já tem 
um dístico a falar no Vinho do Dão. Era preciso estar atento pois, como disse a Senhora 
Vereadora Dr.ª Sofia Relvas, tem sido o Município de Nelas a fazer a promoção do Vinho do 
Dão na Região e no País. É importante o Município de Nelas estar alerta para essa situação. 
Preocupou-se com as modificações ao Orçamento Municipal pelo facto dessas modificações 
incidirem sobre a parte social, nomeadamente à Universidade Sénior, a qual lhe agrada existir 
e ainda por ser perto do início do ano escolar dessa Universidade Sénior. Estava em crer que 
esses valores rapidamente seja feita essa retificação. --------------------------------------------------
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---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que em relação às modificações 
ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções do Plano, sendo a quinta alteração demonstra 
que as práticas seguidas pelo atual Executivo Municipal são bastante mais salutares do que as 
práticas seguidas no passado, onde por esta altura haveria talvez já vinte alterações e este 
Executivo Municipal consegue, em termos de previsão e execução orçamentais algo que é um 
ótimo trabalho, tanto mais que esta alteração orçamental é justificada plenamente pela 
necessidade de reforço daquilo que era a previsão inicial de gastos da Feira do Vinho do Dão, 
que se justifica plenamente, pese embora também subscreva, com algum desgosto, as 
preocupações do Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira, pois certamente o 
Executivo Municipal irá acautelar este desinvestimento na área social num futuro próximo. 
Mas, de facto, o peso que a Feira do Vinho do Dão tem na estratégia do Município na 
divulgação do nosso principal produto justificaria outros valores completamente diferentes 
não fosse ainda a malfadada situação financeira do Município. Mesmo com este reforço, que 
representa pouco mais de meio por cento do Orçamento Municipal dedicado aquele que é o 
evento maior de promoção do nosso Município, não lhe parece um valor muito exorbitante 
tendo em conta a importância do evento. Gostou de ouvir a explicação dada pela Senhora 
Vereadora Dr.ª Sofia Relvas, que prova que não é necessário muito dinheiro para se fazer 
coisas novas e diferentes, não se pronunciando sobre as várias ideias e iniciativas, as quais 
fazem parte de um conjunto de atividades, cujo resultado será bom. Salientou o pormenor que 
é, contrariamente aos últimos anos, para dar a ideia de que a Feira estava cheia reduziu-se o 
espaço da Feira, colocando os stands no meio do largo, achava bem que a Feira se expanda e 
que se alargue mesmo correndo o risco de parecer que está pouca gente na Feira. Se houver 
espaço para as pessoas passearem e circularem à vontade, isso não é mal nenhum e até 
valoriza a Feira. A ideia de um grande aglomerado de pessoas, para ele, não é uma boa 
promoção da Feira. Achava muito inteligente a ideia da integração do espaço do Mercado 
Municipal, que pode valorizar a Feira. Paulatinamente ir integrando o espaço da CVR Dão, 
salvaguardando as questões de segurança que o edifício ainda pode pôr em causa, sendo o 
ideal alargar o espaço da Feira até à zona do Cine-Teatro e enquadrar todo este quarteirão 
naquilo que deve ser uma grande realização da Feira do Vinho do Dão. Terminou, dando os 
parabéns pelo trabalho e afirmando que, certamente, os resultados serão bastante positivos. ---
---- O Senhor Presidente afirmou que, relativamente à questão da parte social, estava convicto 
que se tratava de uma alteração meramente conjuntural. Não houve nenhuma baixa da guarda 
relativamente à Universidade Sénior e nesta altura, em termos financeiros, teve que se fazer 
desta forma, dando, de seguida, a palavra à Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas para fazer o 
ponto da situação relativamente à Universidade Sénior. ----------------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas afirmou que iria falar não só sobre a Universidade 
Sénior, mas também sobre as alterações efetuadas na Feira do Vinho do Dão. Tentando 
respeitar o planeamento feito no qual se sustenta o orçamento, sendo este o primeiro 
planeamento deste Executivo Municipal, com muito pouco para planear e no início foi feita a 
distribuição de verbas. A Feira do Vinho do Dão merece outra capacidade de investimento 
mas, graças ao envolvimento de outros parceiros, os valores estimados e que no final desta 
realização acabarão por não ser apenas os valores custeados pelo Município, pois neste 
momento os valores estimados de parcerias e apoios financeiros e não financeiros, pois é em 
géneros, em pagamentos de serviços, sobretudo graças ao apoio da Fundação Lapa do Lobo, 
que financia o espetáculo quase na totalidade, sendo o valor dos patrocínios em relação aos 
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custos da Feira cerca de 50 a 60%, comparativamente ao custo total. O Executivo Municipal 
vai fazer um bom evento pois conseguiu fazer uma boa angariação de patrocínios. 
Relativamente à necessidade que o Executivo Municipal teve de se socorrer desta alteração 
orçamental, de forma alguma os objetivos da área social ficarão esquecidos, dando ao 
Executivo Municipal maior responsabilidade para os conseguir. Em relação à Universidade 
Sénio o valor inicialmente previsto e que foi reduzido para reforço da rubrica da Feira do 
Vinho do Dão não significa que a Universidade Sénior não vai iniciar em outubro do corrente 
ano, conforme compromisso deste Executivo Municipal aquando da apresentação do projeto, 
pois ela vai, efectivamente, arrancar, pois neste momento já tem cerca de 60 pessoas inscritas, 
o que dobra a responsabilidade e a necessidade de espaço. A Universidade Sénior é um 
projeto de tal forma interessante e emocionante que gira muito em torno da boa vontade dos 
parceiros privados que se estão a associar, quer seja parceiros privados empresariais, ou 
institucionais, ou particulares. Tem havido doações de mobiliário, equipamento, de mão-de-
obra, para restaurar e é extraordinário o envolvimento que este projeto está a atingir. Tudo 
aquilo o que o Executivo Municipal precise para reabilitação de espaços, para funcionar na 
Escola Primária da Serra da Estrela, em Nelas, vai ser conseguido apenas com o investimento 
da mão-de-obra dos funcionários da Autarquia e com o apoio angariado pelos parceiros 
privados de mecenato social e de responsabilidade social das empresas. O projeto vai avançar 
até acima das expetativas do Executivo Municipal. O projeto Exporural foi uma das 
iniciativas que o Executivo Municipal não conseguiu realizar este ano, que estava projetado 
para julho, mas está a ser projetada uma iniciativa a este nível com a ADD, que tem uma linha 
estratégica no seu plano de ação de desenvolvimento dos circuito agro alimentares, o que 
implica um desenvolvimento social e comunitário nas Freguesias e não foi realizado nestes 
moldes porque será realizado em 2015. O Pro Emprego é outra das feiras que está projetada 
para outubro e essa feira vai realizar-se também com base nos recursos internos do Município 
e em princípio numa instalação industrial, realizando esta feira não num espaço fechado, 
como o auditório do Multiusos, mas diretamente para o mercado industrial e de emprego, 
diluindo os custos dessa forma, envolvendo uma parceria ativa com quem ajuda o Executivo 
Municipal a realizar os eventos. O Mercado de Natal tem uma redução de dois mil euros, o 
que vai implicar, até ao Natal, esta contínua estratégia de fazer omeletes sem ovos e que se 
tem conseguido. ---------------------------------------------------------------------------------------------              

 
4 - OBRAS PARTICULARES 

 
4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO 
41.1.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMA-
ÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E 
EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos, comunicações prévias, 
loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados na 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares - Serviço Administrativo de Obras, 
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no período compreendido entre 25 de julho de 2014 e 05 de agosto de 2014, a qual fica anexa 
a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------- 
(134/20140813)4.2.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: �VALE 
DE AQUÉM�, ARTIGO 6530, EM  NELAS. REQUERENTE: ANTÓNIO SAMPAIO � 
APROVAÇÃO 
----Presente uma informação interna nº. 7357, datada de 22 de julho de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---- �I. Solicitação dos requerentes:--------------------------------------------------------------------- 
----1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte 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 número 1 do artigo 54.º da Lei 64/2003, de 23 de Agosto. O 
parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 
resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela 
exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--- 
----II. Parecer dos Serviços:------------------------------------------------------------------------------- 
----1. O proprietário solicita parecer favorável de constituição de regime de compropriedade 
do terreno rústico, sito ao �Vale do Aquém�, artigo 6530, localizado em Nelas, sendo ½ a 
favor de cada um. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
----2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.------------------------------------------------------------- 
----3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico da propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim.-------------------------------------------------------------------------- 
----Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª, ------------------------------------------------- 
----A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome dos comproprietários João Manuel de Ascenção Sampaio e 
Eduardo de Ascenção Sampaio, de um prédio rústico, sito ao �Vale de Aquém�, inscrito na 
matriz predial rústica da Freguesia de Nelas, sob o artigo nº. 6530, sendo ½ a favor de cada 
um, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 7357, da Unidade Orgânica de 
Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita.-----------------
(135/20140813)4.3. PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: �VALE 
DE AQUÉM�, ARTIGO 6543, EM  NELAS. REQUERENTE: ANTÓNIO SAMPAIO � 
APROVAÇÃO 
----Presente uma informação interna n.º 7358, datada de 22 de julho de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----�I. Solicitação dos requerentes:---------------------------------------------------------------------- 
----1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte 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 número 1 do artigo 54.º da Lei 64/2003, de 23 de Agosto. O 
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parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 
resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela 
exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--- 
----II. Parecer dos Serviços:------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O proprietário solicita parecer favorável de constituição de regime de compropriedade 
do terreno rústico, sito ao �Vale do Aquém�, artigo 6543, localizado em Nelas, sendo ½ a 
favor de cada um.------------------------------------------------------------------------------------------- 
----2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.-------------------------------------------------------------  
----3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico da propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim.----------------------------------------------------------------------------- 
----Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª, ------------------------------------------------- 
----A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade. Em nome dos comproprietários João Manuel de Ascenção Sampaio e 
Eduardo de Ascenção Sampaio, de um terreno rústico, sito ao �Vale do Aquém�, inscrito na 
matriz predial rústica da freguesia de Nelas, sob o artigo nº. 6543, sendo ½ a favor de cada 
um, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 7358, da Unidade Orgânica de 
Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita.----------------- 
(136/20140813)4.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
�CUMIEIRA�, EM NELAS. REQUERENTE: IMOCOA � SOCIEDADE 
IMOBILIÁRIA, LDA.- APROVAÇÃO 
----Presente uma informação interna nº. 7671, datada de 11 de agosto de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----�I. Solicitação dos requerentes:---------------------------------------------------------------------- 
----1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte 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 número 1 do artigo 54.º da Lei 64/2003, de 23 de Agosto. O 
parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 
resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela 
exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--- 
----II. Parecer dos Serviços:------------------------------------------------------------------------------- 
----1. Os dois comproprietários propostos solicitam parecer favorável de constituição de 
regime de compropriedade do terreno rústico, sito à �Cumieira�, artigo n.º 5192, localizado 
em Nelas, sendo ½ a favor de cada um.------------------------------------------------------------------ 
----2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.------------------------------------------------------------- 
----3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico da propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim.----------------------------------------------------------------------------- 
----Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª,�------------------------------------------------ 
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----A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos comproprietários José Manuel Lopes de Almeida e IMOUG - 
Unipessoal, Lda, de um prédio rústico sito à �Cumieira�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Nelas sob o artigo n.º 5192, sendo ½ a favor de cada um, nos termos e de acordo 
com a informação interna n.º 7671, da Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão 
Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita.------------------------------------------- 
(137/20140813)4.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
�QUINTA DO PADRÃO�, EM NELAS. REQUERENTE: IMOCOA � SOCIEDADE 
IMOBILIÁRIA, LDA.- APROVAÇÃO 
----Presente uma informação interna nº. 7672, datada de 11 de agosto de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----�I. Solicitação dos requerentes:--------------------------------------------------------------------- 
----1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte 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 número 1 do artigo 54.º da Lei 64/2003, de 23 de Agosto. O 
parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 
resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela 
exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--- 
---- II. Parecer dos Serviços:------------------------------------------------------------------------------ 
----1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito à �Quinta do Padrão�, artigo n.º 7208, localizado 
em Nelas, sendo ½ a favor de cada um.------------------------------------------------------------------ 
----2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.------------------------------------------------------------- 
----3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico da propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim.----------------------------------------------------------------------------- 
----Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª,� ----------------------------------------------- 
----A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos comproprietários José Manuel Lopes de Almeida e IMOUG - 
Unipessoal, Lda, de um prédio rústico, sito à �Quinta do Padrão�, em Nelas, inscrito na matriz 
predial rústica, da Freguesia de Nelas sob o artigo nº. 7208, nos termos e de acordo com a 
informação interna n.º 7672, da Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, 
Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita.----------------------------------------------------------- 
 

5 � LICENCIAMENTOS DIVERSOS 
 
5.1.DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS, POR DELIBERAÇÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo Senhor Presidente, ao abrigo 
da delegação de competências, por deliberação de 04 de novembro de 2013, designadamente: 
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licenças especiais de ruído, no âmbito do disposto no artigo 15.º, do Regulamento Geral do 
Ruído; as quais ficam anexas a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -------------- 
(138/20140813)5.2.ISENÇÕES CONCEDIDAS PELO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA AO ABRIGO DO ARTIGO 5.º, DO REGULAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS E OUTROS REGULAMENTOS � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as isenções concedidas pelo Senhor 
Presidente da Câmara, ao abrigo do artigo 5.º, do Regulamento de Taxas Municipais e outros 
regulamentos, a qual fica anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------- 

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às onze horas e trinta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz alta 
por mim, _________________________________________________, conforme deliberação 
tomada na 1.ª reunião desta Câmara Municipal, realizada em 04 de novembro de 2013, que a 
redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e 
assinada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Presidente, 

 
__________________________________________ 

 
A Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e 

Financeira/Recursos Humanos e Saúde, 
 

__________________________________________ 
 


