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ATA N.º 23 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NELAS, REALIZADA EM TREZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL 
E TREZE  

 
---- Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, 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, Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves, Dr. 
Alexandre João Simões Borges, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr.ª Sofia Relvas 
Marques e Artur Jorge dos Santos Ferreira. -----------------------------------------------------------   
---- Registou-se a falta considerada justificada, do Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 

 
---- O Senhor Presidente, Dr. José Manuel Borges da Siva, deu início à reunião e propôs à 
Câmara que fosse posta à aprovação a ata da reunião ordinária, realizada em 08 de outubro de 
2013, à exceção do ponto 1.1.Reabertura do processo relativo ao pedido de redução da renda 
do Bar das Piscinas Municipais, efetuado pela firma �O Marquês Café-Bar, Lda.�, o qual será 
analisado numa próxima reunião e ponto 2.1.Pedido de renovação de contrato de prestação de 
serviços de assessoria em Animação, com um licenciado na Área das Ciências Sociais, para o 
Gabinete de Inserção Profissional e Empreendedorismo � Sara Alexandra Vaz Freixo Garcia 
� Aprovação, que será analisado na presente reunião, em virtude dos mesmos não entrarem no 
âmbito dos assuntos de gestão corrente, ata essa que tinha sido aprovada em minuta, no final 
da reunião, para efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Posta esta proposta à votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com três votos a favor, 
do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, do Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges e da Senhora Vereadora Dr.ª Sofia 
Relvas Marques, duas abstenções, dos Senhores Vereadores Artur Jorge dos Santos Ferreira e 
Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves e um voto contra, do Senhor Vereador 
Dr. Manuel da Conceição Marques. --------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente ditou para a ata que os Senhores Vereadores Artur Jorge dos Santos 
Ferreira e Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves abstiveram-se na votação da 
proposta atrás referida em virtude de não serem Vereadores em 08 de outubro de 2013 e que o 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques votou contra a proposta por considerar 
que os assuntos em referência, analisados e aprovados na reunião ordinária de 08 de outubro 
de 2013, serem assuntos de gestão corrente do Município. ------------------------------------------- 
---- Posta à votação a ata da reunião ordinária de 08 de outubro de 2013, sem os referidos 
pontos 1.1.Reabertura do processo relativo ao pedido de redução da renda do Bar das Piscinas 
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Municipais, efetuado pela firma �O Marquês Café-Bar, Lda.� e 2.1.Pedido de renovação de 
contrato de prestação de serviços de assessoria em Animação, com um licenciado na Área das 
Ciências Sociais, para o Gabinete de Inserção Profissional e Empreendedorismo � Sara 
Alexandra Vaz Freixo Garcia � Aprovação, foi a mesma a aprovada, por maioria, com três 
votos a favor, do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, do Senhor 
Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges e da Senhora Vereadora Dr.ª 
Sofia Relvas Marques, duas abstenções, dos Senhores Vereadores Artur Jorge dos Santos 
Ferreira e Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves e um voto contra, do Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. ---------------------------------------------------------
---- As duas abstenções dos Senhores Vereadores Artur Jorge dos Santos Ferreira e Dr.ª Rita 
Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves e o voto contra do Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques, basearam-se nos mesmos fundamentos apresentados na votação da 
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi lida a ata da 1.ª reunião desta Câmara Municipal para o quadriénio 2013-2017, 
realizada em 04 de novembro de 2013, a qual tinha sido aprovada no final da reunião para 
efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira apresentou várias alterações á ata em 
análise, nomeadamente no que se refere à situação financeira da Autarquia, haver 
discrepância entre o que consta na ata e aquilo que ele disse no Período de Antes da Ordem do 
Dia em matéria de agradecimentos e de envio das atas para os Senhores Vereadores e ainda 
no ponto 2.1, relativamente às verbas em análise. ----------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, sugeriu que cada 
Senhor Vereador fizesse chegar aos Serviços um texto com as alterações que pretendam 
introduzir na ata. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a ata da 1.ª reunião desta Câmara Municipal para o quadriénio 2013-2017, 
realizada em 04 de novembro de 2013, foi a mesma aprovada, por maioria, com três votos a 
favor, do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, do Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges e da Senhora Vereadora Dr.ª Sofia 
Relvas Marques e três abstenções, dos Senhores Vereadores Artur Jorge dos Santos Ferreira, 
Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves e Dr. Manuel da Conceição Marques. � 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, ditou para a ata que as 
razões das abstenções dos Senhores Vereadores Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr.ª Rita 
Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves e Dr. Manuel da Conceição Marques, constarão 
numa declaração de voto a entregar pelos referidos Senhores Vereadores, no prazo de 5 dias, 
nomeadamente no que se refere à situação financeira da Autarquia, haver discrepância entre o 
que consta na ata e aquilo que o Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira disse no 
Período de Antes da Ordem do Dia em matéria de agradecimentos e de envio das atas para os 
Senhores Vereadores e ainda no ponto 2.1, relativamente às verbas em análise. ------------------ 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
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---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 1.025.467,61 � (um milhão vinte e cinco mil 
quatrocentos e sessenta e sete euros e sessenta e um cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 164.133,88 � (cento e sessenta e quatro mil cento e trinta e três euros e oitenta e 
oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, convidou os Senhores 
Vereadores para estarem presentes no magusto dos Funcionário da Autarquia, que se vai 
realizar nos Estaleiros da Câmara Municipal, às 17 horas do próximo dia 15 do corrente mês 
de novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara falou no ordenamento dos serviços, 
informou a Câmara que, na sequência da deliberação tomada na reunião realizada em 04 de 
novembro de 2013, nomeou a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques, Vereadora em 
regime de tempo inteiro, com efeitos a partir de 28 de outubro de 2013 e fez um resumo dos 
pelouros que pretende atribuir ao Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João 
Simões Borges e à Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques. ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira sugeriu que nas futuras Ordens de 
Trabalho constasse a aprovação da ata da reunião anterior. ------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques pediu para que, de futuro, as atas 
lhe sejam enviada em suporte papel. -------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que se tinha comprometido a apresentar um 
relatório acerca da situação da Câmara aos mais diversos níveis, que estava a decorrer uma 
auditoria interna, dos últimos quatro anos e que, numa próxima reunião traria esse documento 
para análise, com propostas concretas. ------------------------------------------------------------------ 
---- Por último, o Senhor Vereador, Dr. Manuel da Conceição Marques requereu ao Senhor 
Presidente da Câmara que lhe fosse facultada, em formato papel, a ata da reunião ordinária 
desta Câmara Municipal, realizada em 12 de outubro de 2005, cujo requerimento foi deferido.  
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 

1.1.PROPOSTA DE REGIMENTO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NELAS � ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO 
---- Na análise deste assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da 
Silva, sugeriu que, em virtude de não estar presente o Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral, que o mesmo fosse votado na próxima reunião de Câmara e passou a analisar as 
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propostas apresentadas pelos Senhores Vereadores da Coligação Todos Juntos Pelo Concelho 
de Nelas PPD/PSD.CDS/PP, nomeadamente no que se refere à questão dos prazos, ao envio 
das convocatórias por e-mail á sexta-feira e que tinha dúvidas em relação às declarações de 
voto orais ditadas para a ata e se as reuniões de Câmara passariam, ou não, a ser gravadas. ---- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, propôs que, em virtude de não 
estar presente na reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, o assunto fosse 
retirado da Ordem de Trabalhos e votado na próxima reunião, com a presença de todos os 
Senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que se a Ordem de Trabalhos 
fosse envida à sexta-feira, os Senhores Vereadores teriam o fim de semana para analisar os 
assuntos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que era 
importante ser o departamento jurídico a fazer uma proposta de regimento. Afirmou, também 
que, na presente data, tinha a sua inscrição na Ordem dos Advogados suspensa e que na 
Câmara Municipal era apenas Presidente e não jurista. Pensava que todas as reuniões devem 
ser públicas, o Público poder assistir e poder intervir na última reunião de cada mês. Afirmou, 
também, que em relação ao prazo de 5 dias de antecedência para o Público se inscrever para 
poder intervir numa reunião de Câmara, pensava poder abrir-se uma exceção e o Publico 
poder intervir sem cumprir esse prazo. ------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, foi aprovada, por unanimidade, a proposta de retirar este assunto da presente 
reunião, devendo o mesmo ser reapreciado na próxima reunião de Câmara.  

 
2 � TAXAS E IMPOSTOS 

 
2.1.IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DE TAXAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 12457, datada de 08 de novembro de 2013, da Técnica 
Superior, responsável pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Imposto Municipal sobre Imóveis � Fixação de Taxas ------------------------------------------
---- 1 � O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) aprovado pelo Decreto-Lei nº. 
287/2003, de 12 de Novembro de 2003, no seu artigo 112º dispõe as taxas de Imposto 
Municipal sobre Imóveis, com as alterações que foram efetuadas pela Lei do Orçamento de 
Estado para o ano de 2012, que a seguir se indicam: -------------------------------------------------- 
---- - a) Prédios rústicos � 0,8%; -------------------------------------------------------------------------
---- - b) Prédios urbanos � 0,5% a 0,8%; ----------------------------------------------------------------
--- - c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,3% a 0,5%. ----------------------------
--- 2 � Apesar do nº 5 do mesmo artigo prever que os Municípios, mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, podem fixar as taxas a aplicar em cada ano, podendo estas serem 
fixadas por Freguesia, a adesão ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), criado pela 
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Lei nº 43/2012, de 28/8, incluía a obrigatoriedade, nas medidas estipuladas para a 
maximização das receitas, tendo o Município o dever de aplicar o IMI à taxa máxima. ---------
--- 3 � As deliberações da Assembleia Municipal referidas no presente artigo devem ser 
comunicadas à Direção Geral dos Impostos para vigorarem no ano seguinte, até ao dia 30 de 
Novembro, aplicando-se as taxas mínimas referidas no número um, caso as comunicações não 
sejam recebidas naquela Direção até àquela data (30 de Novembro). -------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que a proposta 
da Câmara era a proposta dos Serviços, mercê da adesão ao Programa de Apoio à Economia 
Local, proposta essa que será levada á próxima sessão da Assembleia Municipal e que 
tenciona baixar as taxas máximas quando houver folga para tal, e pediu à Câmara que aprove 
as taxas máximas descritas na proposta dos Serviços. ------------------------------------------------- 
---- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, 
referindo que lamentava que a Câmara esteja obrigada a aprovar as taxas máximas. ------------ 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que as taxas de IMI devem 
ser comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira e não há Direção Geral dos Impostos, 
como é referido na proposta, tendo a Dr.ª Célia Tavares pedido desculpa à Câmara pelo lapso. 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que muita 
gente tem dificuldade em poder pagar a água e tem conhecimento de situações dramáticas 
para as pessoas poderem pagar o Imposto Municipal sobre Imóveis. -------------------------------
---- A Câmara, nos termos do artigo 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � 
Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, cuja redação foi alterada pela Lei n.º 64/2008, 
de 5 de dezembro e considerando a decorrência legal da situação de reequilíbrio financeiro, 
deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que sejam fixadas as seguintes 
taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis: ------------------------------------------------------------ 
---- a) Prédios rústicos � 0,8 %; -------------------------------------------------------------------------- 
 ---- b) Prédios urbanos � 0,8%; -------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,5%, referentes ao ano de 2013, a 
liquidar no próximo ano. ---------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA O ANO DE 2014 � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 12455, datada de 08 de novembro de 2013, da Técnica 
Superior, responsável pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Lançamento de derrama para o ano de 2014 ------------------------------------------------------
---- 1 � Nos termos do n.º 1, do Art.º 14.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, os Municípios 
podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que 
corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 
residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. 
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---- 2 � Nos termos do n.º 4, do Art.º 14.º, do diploma citado, a Assembleia Municipal pode, 
por proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os 
sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 
�. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 � No entanto, a adesão ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), criado pela 
Lei nº 43/2012, de 28/8, incluía a obrigatoriedade, nas medidas estipuladas para a 
maximização das receitas, o lançamento e cobrança da Derrama à taxa máxima, ou seja à taxa 
de 1,5%, que deve ser comunicada, via eletrónica, até 31 de Dezembro, à Autoridade 
Tributária. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, leu parte da proposta 
atrás descrita e afirmou que a proposta da Câmara é a proposta dos Serviços. --------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que não tinha intervido na 
deliberação do IMI, e que tinha lido um artigo em que estava escrito que a taxa da derrama 
podia não estar no máximo. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, questionou o Senhor 
Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira se, então, podia propor a taxa de derrama em 1%. ---
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que podia estar enganado.----
---- A Senhora Dr.ª Célia Tavares informou a Câmara que a receita da derrama tem vindo a 
decrescer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, pediu à Dr.ª Célia 
Tavares os valores da taxa de derrama, a qual leu os valores referentes ao ano de 2012 e até à 
presente data, em 2013. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que, como a Câmara tem 
metas e objetivos a cumprir, não sabia se a mesma podia mexer, ou não, na taxa de derrama. -
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques pediu à Dr.ª Célia Tavares para 
voltar a ler os valores da receita da derrama entrada em 2013, o que ela fez. ---------------------  
---- O Senhor Presidente pediu à Câmara para aprovar a proposta dos Serviços, sem prejuízo 
de, no futuro, se fazer uma análise para ver se é possível baixar a derrama da taxa máxima. ---
---- A Câmara, considerando a obrigatoriedade decorrente da situação de reequilíbrio 
financeiro, deliberou, por unanimidade, aprovar o lançamento de uma derrama no valor de 
1,5%, no ano de 2013 e submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------- 
2.3.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - LEI Nº. 5/2004, DE 10 DE 
FEVEREIRO - LEI DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 12461, datada de 08 de novembro de 2013, da Técnica 
Superior, responsável pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Taxa Municipal de Direitos de Passagem � Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das 
Comunicações Eletrónicas -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 106.º da Lei nº. 5/2004, de 10 de fevereiro � Lei das Comunicações Eletrónicas, 
estabelece a existência de uma taxa municipal de passagem (TMDP) que é determinada com 
base na aplicação de um percentual sobre a faturação mensal, emitida pelas empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área do correspondente Município. -------------------------------------------------  
---- Nos termos da alínea b), do n.º 2, do citado artigo, o referido percentual terá de ser 
aprovado anualmente por cada Município até ao �fim do mês de Dezembro do ano anterior a 
que se destina a vigência e não pode ultrapassar 0,25%.� --------------------------------------------
---- A adesão ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), criado pela Lei nº 43/2012, 
de 28/8, incluía a obrigatoriedade, nas medidas estipuladas para a maximização das receitas, 
tendo o Município o dever de deliberar a taxa máxima � 0,25%. ------------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara leu parte da informação dos serviços e afirmou que a 
proposta da Câmara é a proposta dos Serviços. -------------------------------------------------------- 
 ---- A Câmara, considerando a obrigatoriedade decorrente da situação de reequilíbrio 
financeiro, deliberou, por unanimidade, aplicar a taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), no valor de 0,25%, sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área deste município de Nelas, referente ao ano de 2014 e submeter o 
assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------- 
2.4.BENEFÍCIOS FISCAIS IRS � PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS � LEI N.º 
2/2007, DE 15 DE JANEIRO � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 12459, datada de 08 de novembro de 2013, da Técnica 
Superior, responsável pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Participação dos Municípios no IRS � Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro ----------------------
---- A alínea c), do n.º 1, do artigo 19.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, prevê para os 
Municípios uma participação variável de 5% no IRS, determinada nos termos do Art.º 20.º, 
dos sujeitos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, calculada sobre a 
respectiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS. -----
---- Apesar da lei prever que pode ser fixada uma taxa inferior (até ao montante máximo de 
5%), sendo o produto da diferença entre a taxa aprovada e a taxa máxima de 5% considerado 
como dedução à coleta do IRS, a favor do sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano 
imediatamente anterior àquele a que respeita a participação variável referida no n.º 1, do Art.º 
19.º, do diploma acima citado, desde que a respectiva liquidação tenha sido feita com base em 
declaração apresentada dentro do prazo legal e com os elementos nela constantes, a adesão ao 
Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), criado pela Lei nº 43/2012, de 28/8, incluía a 
obrigatoriedade, nas medidas estipuladas para a maximização das receitas, a Autarquia tem o 
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dever de deliberar a taxa máxima - 5% -, que deve ser comunicada, via eletrónica, até 31 de 
dezembro, à Autoridade Tributária.� -------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara leu parte da informação dos serviços e solicitou à Câmara 
para aprovar a referida proposta. -------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara, considerando a obrigatoriedade decorrente da situação de reequilíbrio 
financeiro, deliberou, por unanimidade, aprovar a taxa de IRS de 5%, no ano de 2014, e 
submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------ 
 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA JESUS 
FERNANDES ALMEIDA - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE 
ESCOLAR DA SUA EDUCANDA ANA CAROLINA FERNANDES ALMEIDA � 
INDEFERIMENTO  
---- Presente um requerimento, datado de 26 de setembro de 2013, de Maria de Fátima Jesus 
Fernandes Almeida, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Maria de Fátima Jesus Fernandes Almeida, B.I/C.C. n.º 10083609, contribuinte fiscal n.º 
206577621, residente no Bairro do Cabeço, n.º 2, em Carvalhal Redondo, vem requerer a V.ª 
Ex.ª a atribuição da comparticipação do passe da sua educanda, Ana Carolina Fernandes 
Almeida, a frequentar a Escola Secundária Alves Martins, no presente ano letivo.� -------------
---- Presente, também, a informação interna n.º 11397, datada de 10 de outubro de 2013, da 
Unidade Orgânica de Serviços Educativos, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho  
---- De acordo com a informação da Escola Secundária de Nelas, informo V. Ex.ª que o Curso 
de Ciências e Tecnologias funciona nesta Escola do Concelho. Por este motivo a aluna Ana 
Carolina Fernandes Almeida, que procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a 
Escola Secundária Alves Martins, não deverá ser comparticipada no passe, ao abrigo do ponto 
3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, relativo aos transportes 
escolares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração� -------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente explicou o assunto, realçando o facto da aluna Ana Carolina 
Fernandes Almeida frequentar um curso na Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, que 
funciona na Escola Secundária de Nelas. --------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques explicou que havendo o mesmo curso 
numa Escola do Concelho de Nelas a Câmara não está obrigada a comparticipar o transporte. 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira perguntou ao Executivo Municipal se 
tinham analisado a carência social. ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques informou que nos casos de pedidos de 
comparticipação de transportes escolares, primeiro analisam a carência social do requerente. -
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---- A Câmara, atendendo à informação interna n.º 11397, da Unidade Orgânica de Serviços 
Educativos, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, não comparticipar no encargo com o 
transporte escolar da aluna Ana Carolina Fernandes Almeida. -------------------------------------- 
3.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: FERNANDO MANUEL PERES 
FERREIRA - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR DA SUA 
EDUCANDA ANA CONSTANÇA DE OLIVEIRA PERES - APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta, datada de 23 de setembro de 2013, de Fernando Manuel Peres 
Ferreira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Fernando Manuel Peres Ferreira, casado, residente na Urbanização Quinta do Cipreste, 
Lote 31, Esq.º, 3525-544 Canas de Senhorim, encarregado de educação de Ana Constança de 
Oliveira Peres, vem requerer a V.ª Ex.ª a comparticipação no transporte escolar, uma vez que 
a sua educanda se encontra matriculada no curso Científico Humanísticos de Ciências Sócio-
Económicas, 10.º, na Escola Secundária Emídio Navarro, não existindo o referido curso no 
Concelho de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De referir ainda que o requerente se encontra numa situação económica difícil, uma vez 
que o seu cônjuge está desempregado e a filha mais velha frequenta o ensino superior em 
Coimbra.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, a informação interna n.º 11396, datada de 10 de outubro de 2013, da 
Unidade Orgânica de Serviços Educativos, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
---- De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º 
Dionísio A. Cunha, informo V. Ex.ª que o Curso de Ciências Sócio-Económicas não funciona  
nas duas escolas do concelho. Por este motivo a aluna Ana Constança de Oliveira Peres 
procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Alves Martins e 
como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do 
artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, relativo aos transportes escolares. -----
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração� -------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente leu parte da informação dos serviços e propôs à Câmara a sua 
aprovação, mas, para futuro, propôs que se faça previamente um relatório social, ver as 
condições socioeconómicas dos requerentes e ver quem de facto precisa ou não de ser 
comparticipado nos transportes escolares. Afirmou, ainda, tratar-se de matéria agendada pela 
anterior Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação interna n.º 11396, da Unidade Orgânica de Serviços 
Educativos, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da 
comparticipação de 50% do encargo com o transporte escolar da aluna Ana Constança de 
Oliveira Peres. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: JOÃO PAULO DA COSTA 
FORTUNATO - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR DA SUA 
EDUCANDA DANIELA CABRAL FORTUNATO � APROVAÇÃO 
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---- Presente um requerimento de João Paulo da Costa Fortunato, que a seguir se transcreve: - 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- João Paulo da Costa Fortunato, residente em Póvoa de Santo António, Freguesia de Canas 
de Senhorim, Concelho de Nelas, requer a V.ª Ex.ª subsídio de transporte da minha educanda 
Daniela Cabral Loureiro.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, a informação interna n.º 11395, datada de 10 de outubro de 2013, da 
Unidade Orgânica de Serviços Educativos, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
---- De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º 
Dionísio A. Cunha, informo V. Ex.ª que o Curso de Ciências Sócio-Económicas não funciona   
nas duas escolas do concelho. Por este motivo a aluna Daniela Cabral Fortunato procedeu ao 
encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Emídio Navarro e como tal 
deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, 
do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, relativo aos transportes escolares. --------- -------
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração� -------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou tratar-se de matéria agendada pela anterior 
Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação interna n.º 11395, da Unidade Orgânica de Serviços 
Educativos, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da 
comparticipação de 50% do encargo com o transporte escolar da aluna Daniela Cabral 
Fortunato. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.4.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: CARLOTA RIBEIRO MARQUES - 
PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO SEU PASSE ESCOLAR - APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento de Carlota Ribeiro Marque, que a seguir se transcreve: ---------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Carlota Ribeiro Marques, residente no Largo da Moita, Algerás, Freguesia de Nelas, vem 
requerer a V.ª Ex.ª a comparticipação da Câmara Municipal de Nelas no passe do autocarro 
Nelas � Viseu � Nelas. O motivo prende-se ao facto de ter de mudar de Escola: Escola 
Secundária de Nelas para a Escola Secundária Alves Martins, para frequência do 12.º ano, por 
na primeira Escola não existir a disciplina: Aplicações Informáticas, importante para seguir 
curso universitário na área de Informática.� ------------------------------------------------------------
---- Presente, também, a informação interna n.º 11394, datada de 10 de outubro de 2013, da 
Unidade Orgânica de Serviços Educativos, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
---- De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º 
Dionísio A. Cunha, informo V. Ex.ª que o Curso de Ciências e Tecnologias, com a opção 
Aplicações Informáticas não funciona nas duas escolas do concelho. Por este motivo a aluna 
Carlota Ribeiro Marques procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola 
Secundária Alves Martins e como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do 
passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, 
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relativo aos transportes escolares. ------------------------------------------------------------------------
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração� -------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação interna n.º 11394, da Unidade Orgânica de Serviços 
Educativos, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da 
comparticipação de 50% do encargo com o transporte escolar da aluna Carlota Ribeiro 
Marques. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - DIVERSOS 
 
4.1.PEDIDO DE PAGAMENTO, EM PRESTAÇÕES, DE DÍVIDA DE ÁGUA EM 
EXECUÇÃO FISCAL. REQUERENTE: JORGE MANUEL ALMEIDA SANTOS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 11301, datada de 07 de outubro de 2013, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Pagamento, em prestações, de dívida de água em execução fiscal ----------------------------
---- Recebido o requerimento n.º 9071, de 07/10/2013, em que Jorge Manuel Almeida Santos, 
residente no Largo Vasco da Gama, n.º 7, em Nelas, solicita o pagamento fracionado de uma 
dívida de água em execução fiscal por se encontrar em manifesta carência económica, 
informa-se V.ª Ex.ª do seguinte: -------------------------------------------------------------------------- 
---- - O requerente tem 4 meses de consumo de água em dívida, referentes ao período de 
tempo que medeia entre abril de 2013 e julho de 2013, perfazendo o montante de 107.43�, ao 
qual acrescem os respetivos juros de mora, que só são calculadas à data do pagamento. --------
---- - De acordo com o n.º 1, do artigo 196.º, do Código do Procedimento e do Processo 
Tributário, �o pagamento em prestação pode ser autorização desde que se verifique que o 
executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida de uma só vez, não devendo 
o número de prestações, em caso algum, exceder 36, nem o valor de qualquer delas ser 
inferior a uma UC (102,00�), no momento da autorização�. -----------------------------------------
---- - Mais informa-se que o requerente já fez outros pedidos de pagamento fracionado que 
foram cumpridos e que tem vindo a ser notificado numa base mensal. -----------------------------
---- É o que me cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------- 
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação, da Técnica Superior, 
responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, datada de 07 de outubro de 
2013, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Considerando que na atual situação económica, 102,00 � (U.C.) é um valor elevado para 
prestação, proponho o pagamento de um mês em atraso com o pagamento do mês corrente, 
incluindo custas e juros de mora. V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� -------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara leu as duas informações dos Serviços, atrás descritas e 
pediu esclarecimentos à Senhora Dr.ª Célia Tavares, a qual lhos prestou. ------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira pediu ao Executivo Municipal que 
todas as informações sugerissem as soluções. ---------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que se houver um relatório social e regulamentos 
em todas as áreas, depois é possível enquadrar as propostas nos regulamentos. ------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das tarifas em dívida, pelo 
requerente Jorge Manuel Almeida Santos, no valor de 107,43 �, em prestações, pagando 
mensalmente uma fatura em atraso e a fatura do mês atual, nos termos e de acordo com a 
informação da Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.PEDIDO DE PAGAMENTO, EM PRESTAÇÕES, DE DÍVIDA DE ÁGUA EM 
EXECUÇÃO FISCAL. REQUERENTE: ANA MARGARIDA PEREIRA GOMES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 11571, datada de 21 de outubro de 2013, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento fracionado de dívida de água em execução fiscal --------------------- 
---- Relativamente ao requerimento registado sob o nº 9501, de 17/10/2013, em que Ana 
Margarida Pereira Gomes, residente na Rua das Flores, nº 10, 1.º Esq., em Nelas, solicita o 
pagamento faseado de uma dívida de água em execução fiscal propondo-se efectuar o 
pagamento de uma fatura por mês, informa-se V.ª Ex.ª do seguinte: -------------------------------
---- - A requerente tem 11 meses de consumo de água em dívida, perfazendo o montante de 
291.06� ao qual acrescem os respectivos juros de mora, que só são calculados à data do 
pagamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O consumo de água refere-se ao período de tempo que medeia entre agosto de 2012 a 
julho de 2013; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O contrato da requerente encontra-se anulado desde 13/09/2013 por falta de pagamento 
da faturação; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A requerente efetuou um pedido similar em 30/04/2013, deferido por deliberação de 
câmara de 14/05/2013, ao qual não deu cumprimento; ------------------------------------------------ 
---- - De acordo com o nº 1 do artigo 196º do Código do Procedimento e do Processo 
Tributário, �o pagamento em prestações pode ser autorizado desde que se verifique que o 
executado, pela sua situação económica, não pode solver a divida de uma só vez, não devendo 
o número de prestações, em caso algum, exceder 36, nem o valor de qualquer delas ser 
inferior a uma UC (102.00�), no momento da autorização�. -----------------------------------------
---- É o que me cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação, da Técnica Superior, 
responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, datada de 24 de outubro de 
2013, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Penso que a presente situação requer uma análise cuidada uma vez que o presente pedido 
é o seguimento de um anterior, não cumprido, parecendo um expediente para nunca pagar, 
mas também para não ter o seu fornecimento suspenso. V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� ----- 
---- O Senhor Presidente da Câmara leu as duas informações, atrás descritas, e voltou a referir 
da necessidade de se fazer, previamente, um relatório social. ----------------------------------------  
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das tarifas em dívida, pela 
requerente Ana Margarida Pereira Gomes, no valor de 291,06 �, em prestações, pagando 
mensalmente uma fatura em atraso e a fatura do mês atual, nos termos e de acordo com a 
informação da Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.PEDIDO DE PAGAMENTO, EM PRESTAÇÕES, DE DÍVIDA DE ÁGUA EM 
EXECUÇÃO FISCAL. REQUERENTE: ANTÓNIO ALBERTO HENRIQUES 
PRATAS � INDEFERIMENTO  
---- Presente a informação interna n.º 11573, datada de 21 de outubro de 2013, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento fracionado de dívida de água em execução fiscal --------------------- 
---- Relativamente ao requerimento registado sob o nº 8701, de 25/09/2013, em que António 
Alberto Henriques Pratas, residente na Rua Dr. Abílio Monteiro � Bloco 3 � 3.º Direito, em 
Canas de Senhorim, solicita o pagamento faseado de uma dívida de água em execução fiscal 
propondo-se efectuar o pagamento de uma fatura por mês, informa-se V.ª Ex.ª do seguinte:----
---- - O requerente tem 1 mês de consumo de água em dívida, perfazendo o montante de 
11,96� ao qual acrescem os respectivos juros de mora, que só são calculados à data do 
pagamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O consumo de água refere-se ao mês de junho de 2013;----------------------------------------
---- - De acordo com o n.º 1, do artigo 196.º, do Código do Procedimento e do Processo 
Tributário, �o pagamento em prestações pode ser autorizado desde que se verifique que o 
executado, pela sua situação económica, não pode solver a divida de uma só vez, não devendo 
o número de prestações, em caso algum, exceder 36, nem o valor de qualquer delas ser 
inferior a uma UC (102.00�), no momento da autorização�. -----------------------------------------
---- É o que me cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação, da Técnica Superior, 
responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, datada de 24 de outubro de 
2013, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Considerando o valor em dívida, 11,96�, e sendo apenas um documento, não é pertinente 
o seu pagamento em prestações. V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� -------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido por falta de enquadramento 
legal e considerando o valor em causa, 11,96�, que se refere a um mês de faturação. -----------  
4.4.UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO � APELO DE 
SOBREVIVÊNCIA  
---- Presente um ofício, datado de 10 de outubro de 2013, da União Humanitária dos Doentes 
com Cancro, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Ex.m.ºs Senhores � Município de Nelas ---------------------------------------------------------- 
---- Apelo de sobrevivência ------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Em 06.08.2010 o Município de Nelas concedeu à União Humanitária dos Doentes com 
Cancro um precioso donativo de 500,00 �, o que muito contribuiu para o equilíbrio das nossas 
contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nestes tempos de crise, devido a uma drástica redução de donativos, a União Humanitária 
dos Doentes com Cancro está a passar por graves dificuldades económicas, agravadas pelo 
facto de que todos os apoios que a União presta são inteiramente gratuitos, pelo que a União 
sobrevive exclusivamente de donativos. ---------------------------------------------------------------- 
---- A União apresenta um saldo negativo de 21.512,41� nas contas de gerência de 2013 
relativas a 31 de agosto, valor esse que terá que angariar até final do ano, de modo a garantir a 
prossecução de todas as suas atividades de apoio a doentes com cancro e seus familiares, 
nomeadamente, a Linha Contra o Cancro e o Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico. ---------
---- Esta realidade tem sido noticiada um pouco por toda a Comunicação Social, conforme 
notícia da Agência Lusa divulgada pela RTP, que enviamos em anexo. ---------------------------
---- Face aos nossos escassos meios, a União está a promover um apelo de sobrevivência junto 
das Câmaras Municipais solidárias, pelo que apelamos à vossa solidariedade expressa na 
oferta de um donativo do Município de Nelas, o que desde já muito agradecemos.--------------- 
---- Na expetativa da vossa melhor atenção a este pedido, gratos pela vossa solidariedade.� ---
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer apoio, considerando outras 
necessidades e outras solicitações, sem prejuízo de, no futuro, ser considerado o presente 
pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.5.COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO �11.ª 
FEIRA DO PORCO E DO ENCHIDO�. LOCAL: MERUGE. REQUERENTE: JUNTA 
DE FREGUESIA DE MERUGE � APROVAÇÃO  
---- Presente um ofício, datado de 04 de outubro de 2013, da Junta de Freguesia de Meruge, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.º Senhor Presidente do Município de Nelas ----------------------------------------------- 
---- Colocação de faixas de divulgação de eventos ---------------------------------------------------- 
---- A Junta de Freguesia de Meruge, em parceria com a Associação para o Desenvolvimento 
Social e Cultural do Vale do Cobral, vai realizar no próximo dia 10 de novembro, a 11.ª Feira 
do Porco e do Enchido, no Terreiro do Santo, em Meruge. ------------------------------------------ 
---- Para a divulgação deste evento promocional da Região da Beira Serra, necessitamos de 
colocar na Vila de Nelas algumas faixas de lona em locais de grande visibilidade pública que 
possam ir de encontro aos vossos critérios nesta matéria. -------------------------------------------- 
---- Sem outro assunto de momento e certos da compreensão de V.ª Ex.ª para o exposto, 
ficamos a aguardar deferimento, endereçando os nossos melhores cumprimentos.� -------------- 
---- Presente, também, a informação interna n.º 11494, datada de 15 de outubro de 2013, da 
Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ----------------------- 
---- �Colocação de publicidade para divulgação de evento � 11.ª Feira do Porco e do Enchido 
---- 1. A Junta de Freguesia de Meruge, através de carta de 14/10/2013, e no âmbito do evento 
�11ª Feira do Porco e Enchido� solicita autorização para afixar cartazes e outdoors a fim de 
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promover a divulgação daquele evento neste município. ---------------------------------------------
---- 2. Nos termos do artigo 6.º, do Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, a 
afixação de publicidade depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. ----------------
---- 3. Em conformidade com a alínea d), do artigo 8º, do referido regulamento, estão isentos 
de licença os anúncios de organismos públicos, de instituições de solidariedade social, de 
cooperativas e de outras instituições sem fins lucrativos desde que relativos á actividade que 
prossigam. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. A não remoção dos suportes publicitários após decorrido o evento em apreço, constitui 
contra-ordenação punível com coima, nos termos do nº 4, do artigo 47º, do regulamento 
supra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É o que me cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão em referência, em que é 
requerente a Junta de Freguesia de Meruge, considerando também a isenção do pagamento de 
taxas, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 11494, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
4.6.GRUPO PARLAMENTAR OS VERDES, DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � 
ENCERRAMENTO DE REPARTIÇÕES DE FINANÇAS NO DISTRITO DE VISEU � 
PERGUNTA AO GOVERNO � CONHECIMENTO  
---- Presente um e-mail, datado de 24 de outubro de 2013, do Grupo Parlamentar Os Verdes, 
da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal -------------------------------------------------
---- Para conhecimento de V.ª Ex.ª e restantes membros do Executivo Municipal, vimos 
remeter uma pergunta dirigida ao Ministério do Estado e das Finanças pelos Senhores 
Deputados José Luís Ferreira e Heloísa Apolónia sobre o encerramento de Repartições de 
Finanças.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Requerimento n.º 172/XII (3.ª) � Encerramento de Repartições de Finanças no distrito de 
Viseu. Destinatário: Ministério do Estado e das Finanças --------------------------------------------
---- Ex.m.ª Senhora Presidente da Assembleia da República -----------------------------------------
---- O memorando de entendimento negociado pelo anterior governo do Partido Socialista e 
subscrito por este partido bem como pelo PSD e pelo CDS, estabelece a imposição de 
�Reduzir o número de serviços desconcentrados ao nível dos ministérios (por exemplo, 
impostos, segurança social, justiça). Estes serviços deverão ser objeto de fusão em lojas do 
cidadão, abrangendo uma área geográfica mais alargada e imprimindo um maior 
desenvolvimento da administração eletrónica durante o período de duração do programa.� ----
---- Estamos assim perante mais um golpe na qualidade dos serviços públicos prestados aos 
cidadãos e aos contribuintes, negociado entre o PS, PSD e CDS e a Troika estrangeira e que 
vai agravar ainda mais a vida das populações do Distrito de Viseu. --------------------------------
---- A comunicação social deu recentemente nota de um alerta do Sindicato dos Trabalhadores 
de Impostos, que aponta para a intenção do Governo em proceder ao encerramento de várias 
Repartições de Finanças no Distrito de Viseu. ---------------------------------------------------------
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---- Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito a Sua 
Ex.ª a Presidente da Assembleia da República que remeta ao Governo a seguinte Pergunta, 
para que o Ministério das Finanças possa prestar os seguintes esclarecimentos: ------------------
---- 1 � Confirma o Governo a intenção de encerrar Repartições de Finanças no Distrito de 
Viseu? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Em caso afirmativo quantas e quais? -----------------------------------------------------------
---- 3 � Como será assegurado o direito dos cidadãos ao acesso a este importante serviço 
público de proximidade? ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4 � Estes encerramentos implicam despedimento de trabalhadores do setor?� --------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente informou a Câmara que, relativamente ao Serviço de Finanças de 
Nelas, houve um pedido de audiência por parte da anterior Senhora Presidente da Câmara, já 
renovado pelo atual Executivo e que tem havido contactos com outras Câmaras Municipais, 
estando prevista uma reunião em Vila Nova de Paiva, para haver uma plataforma comum. Ao 
nível da Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões ainda não há entendimento. Em 
relação ao Tribunal Judicial da Comarca de Nelas informou manter-se a manutenção de um 
juízo, sem Carregal do Sal, que continua ligado a Santa Comba Dão. Ainda, relativamente aos 
Serviços de Finanças vai haver uma reunião onde vão estar presentes representantes dos 24 
Concelhos do Distrito de Viseu e fazer tudo que estiver ao alcance do Executivo Municipal 
para manter os serviços de proximidade. Pediu ajuda ao Senhor Vereador Artur Jorge dos 
Santos Ferreira, ao nível do Serviço de Finanças de Nelas, para mantermos o referido Serviço 
e evitar que em 2040 tenhamos um terço da população no interior do País. -----------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que, do pouco que sabia, 
através do Sindicato, era que todas as decisões de encerramento de Serviços passariam por 
reuniões com as Autarquias. Afirmou, também, que tinha havia uma reunião com a Senhora 
Ministra das Finanças onde lhe tinha sido dito que a Autarquia assumia as despesas de 
funcionamento, como a água e a energia elétrica, bem como da necessidade da continuação do 
Serviço de Finanças de Nelas devido a ser um Concelho com muita população idosa que não 
tem transportes públicos das suas aldeias de residência para a sede do Concelho. Informou 
ainda que o encerramento dos Serviços previsto vai ter em consideração os números em 
termos de cobrança, que a Senhora Ministra das Finanças iria falar com os Senhores Autarcas 
e que não iria ser encerrado nenhum Serviço sem haver, em alternativa, um posto de 
atendimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, afirmou que 
partilhava da preocupação do Sindicato e do Grupo Parlamentar Os Verdes e lamentou que 
sejam as populações a pagar os custos da desertificação. ---------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques manifestou total disponibilidade 
para colaborar com o Executivo Municipal na manutenção dos Serviços Públicos e informou 
que, em tempos, ficou acordado que o Concelho de Carregal do Sal passaria a pertencer ao 
Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, de acordo com um parecer emitido pelo Conselho 
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Superior da Magistratura. Afirmou, também, que tinha a promessa do Senhor Ministro da 
Solidarieade Social que o Serviço de Segurança Social não iria encerrar no Concelho de 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade manifestada pelos Senhores 
Vereadores na luta em manter os Serviços Públicos de proximidade no Concelho de Nelas. --- 
4.7.PROGRAMA MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO HABITACIONAL A 
ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS � CONSTITUIÇÃO DE UM JÚRI � 
APROVAÇÃO  
---- O Senhor Presidente propôs à Câmara retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos e 
colher mais elementos sobre o regulamento referente ao Programa Municipal para Atribuição 
de Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, proposta esta que foi aprovada por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.8.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO �CRIANÇAS 
EM MOVIMENTO�, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS � RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração, celebrado em 
08 de novembro de 2013, no âmbito do Projeto �Crianças em Movimento�, entre o Município 
de Nelas e o Agrupamento de Escolas de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o 
Agrupamento de Escolas de Nelas, na qualidade de segundo outorgante, é celebrado o 
presente Protocolo de Colaboração para o ano letivo 2013/2014, no âmbito do Projecto 
�Crianças em Movimento��, direcionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual se regerá 
pelas seguintes disposições: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A atividade/modalidade objeto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da atividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam neste Projecto todos os Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas de 
Nelas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As atividades decorrem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à segunda-feira, 
quarta-feira, quinta-feira e sexta -feira, das 10:00 horas às 11:20 horas, consoante 
calendarização geral definida; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Compete ao Agrupamento de Escolas de Nelas: ----------------------------------------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a atividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente acionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria n.º 
413/99, de 8 de junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da atividade; --------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das atividades; -------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a atividade. ------------------------------------------------- 
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---- 7. O presente Protocolo vigora de 11 de novembro de 2013 a 13 de junho de 2014, 
considerando as interrupções letivas definidas; -------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
4.9.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO �CRIANÇAS 
EM MOVIMENTO�, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE SENHORIM � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração, celebrado em 
08 de novembro de 2013, no âmbito do Projeto �Crianças em Movimento�, entre o Município 
de Nelas e o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, na qualidade de segundo outorgante, é 
celebrado o presente Protocolo de Colaboração para o ano letivo 2013/2014, no âmbito do 
Projecto �Crianças em Movimento��, direcionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual 
se regerá pelas seguintes disposições: ------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A atividade/modalidade objeto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
--- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da atividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam neste Projeto todos os Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As atividades decorrem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à quarta-feira, 
das 10:00 horas às 11:20 horas, consoante calendarização geral definida; ------------------------- 
---- 5. Compete ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente acionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria n.º 
413/99, de 8 de junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: --------------------------------------------------------
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; -------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; ------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ------------------------------------------------- 
---- 7. O presente Protocolo vigora de 13 de novembro de 2013 a 11 de junho de 2014, 
considerando as interrupções letivas definidas; ------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
4.10.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO �CRIANÇAS 
EM MOVIMENTO�, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E O 
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CENTRO PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM � JARDIM DE INFÂNCIA 
GIRASSOL � RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração, celebrado em 
08 de novembro de 2013, no âmbito do Projeto �Crianças em Movimento�, entre o Município 
de Nelas e o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim � Jardim de Infância Girassol, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o Centro 
Social e Paroquial de Canas de Senhorim - Jardim de Infância �Girassol�, na qualidade de 
segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração para o ano letivo 
2013/2014, no âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, direcionado às crianças do 
Ensino Pré-Escolar, o qual se regerá pelas seguintes disposições: ---------------------------------- 
---- 1. A atividade/modalidade objeto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
--- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da atividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam neste Projecto as crianças, com idades entre os 3 e 6 anos, frequentadoras 
do Jardim de Infância �Girassol�; -------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As atividades decorrem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à sexta-feira das 
10h40 às 11h20, consoante calendarização geral definida; -------------------------------------------
---- 5. Compete ao Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim � Jardim de Infância 
�Girassol�: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a atividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente acionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria n.º 
413/99, de 8 de junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da atividade; --------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das atividades; -------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ------------------------------------------------- 
---- 7. O presente Protocolo vigora de 15 de novembro de 2013 a 13 de junho de 2014, 
considerando as interrupções letivas definidas; ------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
4.11.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO �CRIANÇAS 
EM MOVIMENTO�, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E O 
CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO � RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração, celebrado em 
08 de novembro de 2013, no âmbito do Projeto �Crianças em Movimento�, entre o Município 
de Nelas e o Centro Paroquial de Vilar Seco, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
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---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o Centro 
Paroquial de Vilar Seco, na qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente 
Protocolo de Colaboração para o ano letivo 2013/2014, no âmbito do Projecto �Crianças em 
Movimento��, direcionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual se regerá pelas 
seguintes disposições: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A atividade/modalidade objeto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da atividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam neste Projecto as crianças, com idades entre os 3 e 6 anos, frequentadoras 
do Jardim de Infância do Centro Paroquial de Vilar Seco; ------------------------------------------- 
---- 4. As atividades decorrem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à segunda-feira 
das 10h40 às 11h20, consoante calendarização geral definida; --------------------------------------
---- 5. Compete ao Centro Paroquial de Vilar Seco: --------------------------------------------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a atividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente acionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria n.º 
413/99, de 8 de junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; -------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das atividades; -------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a atividade. ------------------------------------------------- 
---- 7. O presente Protocolo vigora de 11 de novembro de 2013 a 09 de junho de 2014, 
considerando as interrupções letivas definidas; ------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
4.12.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO �CRIANÇAS 
EM MOVIMENTO�, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E O 
JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS - RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração, celebrado em 
08 de novembro de 2013, no âmbito do Projeto �Crianças em Movimento�, entre o Município 
de Nelas e o Jardim Escola João de Deus, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o Jardim 
Escola João de Deus, na qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo 
de Colaboração para o ano letivo 2013/2014, no âmbito do Projecto �Crianças em 
Movimento��, direcionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual se regerá pelas 
seguintes disposições: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A atividade/modalidade objeto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da atividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
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---- 3. Participam neste Projecto as crianças, com idades entre os 3 e 6 anos, frequentadoras 
do Jardim Escola João de Deus; -------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As atividades decorrem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à quinta-feira 
das 10h40 às 11h20, consoante calendarização geral definida; --------------------------------------
---- 5. Compete ao Jardim Escola João de Deus: ------------------------------------------------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente acionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria n.º 
413/99, de 8 de junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da atividade; --------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das atividades; -------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a atividade. ------------------------------------------------- 
---- 7. O presente Protocolo vigora de 14 de novembro de 2013 a 12 de junho de 2014, 
considerando as interrupções letivas definidas; ------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
4.13.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO �CRIANÇAS 
EM MOVIMENTO�, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E O 
CENTRO PAROQUIAL DE NELAS � JARDIM DE INFÂNCIA MALMEQUER � 
RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração, celebrado em 
08 de novembro de 2013, no âmbito do Projeto �Crianças em Movimento�, entre o Município 
de Nelas e o Centro Paroquial de Nelas - Jardim de Infância Malmequer, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o Centro 
Paroquial de Nelas/Jardim de Infância �Malmequer�, na qualidade de segundo outorgante, é 
celebrado o presente Protocolo de Colaboração para o ano letivo 2013/2014, no âmbito do 
Projecto �Crianças em Movimento��, direcionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual 
se regerá pelas seguintes disposições: ------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A atividade/modalidade objeto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
--- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da atividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam neste Projecto as crianças, com idades entre os 3 e 6 anos, frequentadoras 
do Jardim de Infância �Malmequer�; -------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As atividades decorrem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à segunda-feira 
das 10:00 horas às 10:40 horas, consoante calendarização geral definida; -------------------------
---- 5. Compete ao Centro Paroquial de Nelas � Jardim de Infância �Malmequer�: -------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
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---- - Incluir a atividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente acionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria n.º 
413/99, de 8 de junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da atividade; --------------------------------
--- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das atividades; --------------------
--- - Efectuar a calendarização de toda a atividade. ------------------------------------------------- 
---- 7. O presente Protocolo vigora de 11 de novembro de 2013 a 09 de junho de 2014, 
considerando as interrupções letivas definidas; ------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
4.14.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO 
�ATIVIDADE FÍSICA EM POPULAÇÃO COM A DIABETES�, CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A UNIDADE DE SAÚDE DE NELAS � 
RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração, celebrado em 
12 de novembro de 2013, no âmbito do Projeto �Atividade Física em População com a 
Diabetes�, entre o Município de Nelas e a Unidade de Saúde de Nelas, que a seguir se 
transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e a Unidade de 
Saúde de Nelas, na qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo de 
Colaboração, no âmbito do Projecto �Actividade Física em População com a Diabetes�, 
direcionada à população do Concelho de Nelas com a Diabetes diagnosticada, e que se regerá 
pelas seguintes disposições: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. As atividades/modalidades objeto do presente protocolo são: Ginástica de Manutenção 
e Atividades Aquáticas; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Os responsáveis pela orientação/organização das actividades descritas em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam nas atividades utentes da Unidade de Saúde de Nelas, com diferentes idades 
e com a �Diabetes� diagnosticada; ----------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As atividades decorrem semanalmente nas Instalações Desportivas Municipais � nas 
Piscinas Municipais de Nelas, à terça-feira, das 10h00 às 11h00 e no Pavilhão Desportivo 
Municipal, à sexta-feira, das 10:00 horas às 11:00 horas; -------------------------------------------- 
---- 5. Compete à Unidade de Saúde de Nelas: --------------------------------------------------------- 
---- - Divulgar e informar aos utentes com a �Diabetes� diagnosticada das atividades; ----------
---- - Acompanhar o decorrer das atividades; --------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Efectuar a calendarização das atividades; --------------------------------------------------------
---- - Formalizar as inscrições dos utentes indicados pela Unidade de Saúde de Nelas; ----------
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---- - Afetar recursos humanos e materiais necessários para o desenrolar das atividades. --------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 15 de novembro de 2013 a 20 de junho de 2014; --------
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
4.15.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO 
�ATIVIDADE FÍSICA EM POPULAÇÃO COM A DIABETES�, CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE 
PERSONALIZADOS DE CANAS DE SENHORIM � RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração, celebrado em 
12 de novembro de 2013, no âmbito do Projeto �Atividade Física em População com a 
Diabetes�, entre o Município de Nelas e a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de 
Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e a Unidade de 
Cuidados de Saúde Personalizados de Canas de Senhorim, na qualidade de segundo 
outorgante, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, no âmbito do Projecto 
�Actividade Física em População com a Diabetes�, direcionada à população do Concelho de 
Nelas com a Diabetes diagnosticada, e que se regerá pelas seguintes disposições: --------------- 
---- 1. As atividades/modalidades objeto do presente protocolo são: Ginástica de Manutenção 
e Atividades Aquáticas; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Os responsáveis pela orientação/organização das actividades descritas em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam nas atividades utentes da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de 
Canas de Senhorim, com diferentes idades e com a �Diabetes� diagnosticada; -------------------
---- 4. As atividades decorrem semanalmente nas Instalações Desportivas Municipais � nas 
Piscinas Municipais de Nelas, à terça-feira, das 10h00 às 11h00 e no Pavilhão Desportivo 
Municipal, à sexta-feira, das 10:00 horas às 11:00 horas; -------------------------------------------- 
---- 5. Compete à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Canas de Senhorim: ------ 
---- - Divulgar e informar aos utentes com a �Diabetes� diagnosticada das atividades; ----------
---- - Acompanhar o decorrer das atividades; --------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Efectuar a calendarização das atividades; --------------------------------------------------------
---- - Formalizar as inscrições dos utentes indicados pela UCSP de Canas de Senhorim; --------
---- - Afetar recursos humanos e materiais necessários para o desenrolar das atividades. --------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 15 de novembro de 2013 a 20 de junho de 2014; --------
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
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5 � RECURSOS HUMANOS 
 
5.1.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA EM ANIMAÇÃO, COM UM LICENCIADO NA ÁREA DAS 
CIÊNCIAS SOCIAIS, PARA O GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL E 
EMPREENDEDORISMO � SARA ALEXANDRA VAZ FREIXO GARCIA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente o parecer n.º 11330, datado de 27 de setembro de 2013, da ex-Senhora 
Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 
---- �Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------- 
---- Pedido de parecer, nos termos do artigo 75.º, n.os 4 e 10, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
dezembro, e n.º 1, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril � Renovação de Contrato de Prestação de Serviços na 
Modalidade de Avença ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Justificação --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 75.º, n.os 4 e 10, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, a 
celebração de contratos de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do 
órgão executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este parecer depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75.º, da 
referida lei, com as devidas adaptações: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) Verificação do disposto no n.º 4, do artigo 35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 
34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, 
e pela presente lei, da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para o 
desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; -------------------------------------- 
---- b) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade 
requerente; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Verificação do cumprimento do disposto no n.º 1. --------------------------------------------- 
---- Os termos e tramitação do referido parecer são regulados pela portaria referida no n.º 1, 
do artigo 6.º, do Decreto-Lei 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 
28 de abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, dispõe o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Sem prejuízo dos requisitos referidos nas alíneas c) e d), do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a celebração de contratos de tarefa e avença depende de 
prévio parecer favorável do órgão executivo relativamente à verificação do requisito referido 
na alínea a), do n.º 2, do mesmo artigo, sendo os termos e a tramitação desse parecer 
regulados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das autarquias 
locais, das finanças e da Administração Pública.� ----------------------------------------------------- 
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---- Nos termos do artigo 1.º, da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, �a presente Portaria 
regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, previsto no n.º 4, do artigo 
75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e nos artigos n.os 4 e 5, do artigo 35.º, da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro�. ---------------------------------------------------------------------- 
---- No objeto da portaria não consta qualquer referência ao artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, normativo para o 
qual remete o artigo 75.º, n.º 10 da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. ----------------------- 
---- Nestes termos, somos de parecer que, as limitações impostas pela Portaria n.º 16/2013, de 
17 de janeiro, não se aplicam às autarquias locais. ---------------------------------------------------- 
---- O artigo 2.º, da referida portaria menciona que os termos e tramitação nela previstos se 
aplicam a todos os contratos de aquisição de serviços, nomeadamente nas modalidades de 
tarefa e de avença e, ou, cujo objeto seja a consultadoria técnica, designadamente jurídica, 
arquitetónica, informática ou de engenharia, celebrados por órgãos e serviços abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, no entanto, o nosso 
entendimento relativamente à aplicação do diploma à administração autárquica mantém-se, 
pois o diploma que adapta à administração autárquica o disposto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 
de fevereiro, é o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, 
de 28 de abril, e este não consta do objeto da referida portaria. -------------------------------------- 
---- Assim, o parecer prévio vinculativo do contrato de prestação de serviços terá em 
consideração, a título meramente indicativo, as instruções patentes no artigo 3.º da portaria, 
cabendo ao executivo conceder parecer favorável ou não favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tratando-se de contratos de avença � têm como objeto prestações sucessivas no exercício 
de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar a todo o tempo, 
por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de prorrogação tácita, com 
aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar � não nos parece proporcional 
condicionar o parecer favorável às situações constantes do artigo 4.º, da Portaria, para além do 
facto de, salvo melhor opinião, considerarmos que a Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, 
não se aplica à administração local. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Pedido de parecer -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O contrato de prestação de serviços objeto deste pedido de parecer abrange a área 
assessoria na área de Animação para o GIP � Gabinete de Inserção Profissional e 
Empreendedorismo. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O contrato revestirá a modalidade de avença, isto é, tem como objeto prestações 
sucessivas no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito 
cessar a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de 
prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar. ----------------- 
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---- Não se trata de trabalho subordinado, pois será prestado com autonomia, bem como não 
se encontrará sujeito à disciplina e direção do órgão nem irá impor o cumprimento de horário 
de trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seria inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego 
público, pois o trabalho a executar é limitado ao términus dos processos que se encontram 
pendentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A escolha deste procedimento de contratação deve-se ao facto de ser o mais adequado aos 
objetivos a atingir, isto é, os contratos de prestação de serviços na modalidade de avença 
podem ser feitos cessar a todo o tempo, não impondo às partes obrigação de indemnizar, bem 
como não obriga os avençados a um regime de exclusividade. -------------------------------------- 
---- O contrato de prestação de serviço na modalidade de avença terá como valor da prestação 
mensal 725,00� (valor totalmente comparticipado pelo IEFP), logo não lhe é aplicável o 
disposto no artigo 19.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, relativo à redução 
remuneratória. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em anexo a esta informação seguem a cópia do documento extraído da consulta à BEP, 
sobre a existência de candidatos em situação de mobilidade especial ou em outros 
instrumentos de mobilidade e confirmação de cabimento orçamental, exigidas pelo artigo 75º, 
n.º 5, alíneas a) e b), da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, com as devidas adaptações. ---
---- Nestes termos, caberá ao órgão executivo emitir parecer sobre a renovação do contrato de 
prestação de serviços aqui proposto.� ------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, a informação interna n.º 11332, datada de 27 de setembro de 2013, da 
Coordenadora da Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Renovação do Contrato de Prestação de Serviços de assessoria em Animação, com um 
licenciado na Área das Ciências Sociais, para o Gabinete de Inserção Profissional e 
Empreendedorismo - Sara Alexandra Vaz Freixo Garcia. -------------------------------------------- 
---- Neste contexto de crise económica, financeira e social que o País atravessa com acentuada 
tendência para o aumento de problemas sociais e de desemprego, a necessidade de continuar a 
prestar um bom serviço aos Munícipes do Concelho de Nelas, incentivou o Município a criar 
um Gabinete de Inserção Profissional, para dar apoio e criar soluções aos desempregados do 
Concelho de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - No contexto de uma política social de intervenção com perspetiva de responder às 
carências específicas dos grupos populacionais desempregados, o Gabinete de Inserção 
Profissional desenvolve um conjunto de esforços, exercidos com empenho e dedicação, na 
resolução de tais problemáticas, desenvolvendo atividades indutoras da inserção ou reinserção 
profissional de desempregados, através da contratualização de atividades com os Centros de 
Emprego, destacando-se as seguintes atividades: ------------------------------------------------------ 
---- - Captação de Ofertas de entidades empregadoras; ----------------------------------------------- 
---- - Informação profissional para jovens e adultos desempregados; ------------------------------- 
---- - Apoio à procura ativa de emprego; ---------------------------------------------------------------- 
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---- - Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e 
empreendedorismo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Divulgação de ofertas de emprego e colocação de desempregados nas ofertas disponíveis 
e adequadas; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Outras atividades consideradas necessárias aos desempregados inscritos nos Centros de 
Emprego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta assessoria, torna-se necessária, para dar continuidade ao trabalho iniciado e dar 
resposta a todos os projetos/ações previstas, nesta vertente social, que necessita de muito 
apoio por parte do Município, e a conjuntura atual prevê que vá viver dias difíceis. Para o 
efeito são atribuídos apoios financeiros pelo IEFP, nos termos do artigo 15.º do Regulamento 
dos Gabinetes de Apoio e Inserção, no que respeita ao animador, a comparticipação na 
retribuição, pode ir até ao limite de 24 vezes o IAS.  -------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 
55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, �A celebração de contratos 
de tarefa e de avença apenas pode ter lugar quando, cumulativamente: ----------------------------
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- b) REVOGADO; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços; -------------------------------------- 
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2013, de 31 de dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 
55-A/2010, de 31 de dezembro e 64-B/2011, de 30 de dezembro, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, sendo 
que, nos termos do n.º 10 do referido artigo, bem como o artigo 6.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, nas autarquias 
locais, o parecer é da competência do órgão executivo. -----------------------------------------------
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce estas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
pessoal quer profissional, proponho à Senhora Presidente da Câmara, nos termos do artigo 
35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de 
dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, adaptada à administração autárquica pelo 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril; 
conjugado com os artigos 75.º, n.º 10 da Lei n.º 66-B/2013, de 31 de dezembro, a renovação 
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do contrato de aquisição de serviços, em modalidade de avença, pelo prazo de um ano. --------
---- Estimo como valor máximo 8.700,00� (que nos termos do artigo 15.º do Regulamento dos 
Gabinetes de Apoio e Inserção, no que respeita ao animador, a comparticipação na 
retribuição, pode ir até ao limite de 24 vezes o IAS), acrescido do valor do IVA à taxa legal 
em vigor, se devido. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, um e-mail, datado de 11 de novembro de 2013, do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �De acordo com o combinado informamos V.ª Ex.ª que tendo em vista a manutenção do 
funcionamento de todos os Gabinetes de Inserção Profissional que integram a atual rede, o 
Conselho Diretivo deliberou, através do despacho datado de 06/09/2013, autorizar o 
prolongamento do período de autorização do funcionamento da rede de Gabinetes de Inserção 
Profissional até 31 de março de 2014. � ----------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr. Sofia Relvas Marques explicou o assunto, realçando que o 
projeto tinha aprovação até 31 de dezembro de 2013 e agora terá um prolongamento até 31 de 
março de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou a Senhora Vereadora 
Dr.ª Sofia Relvas Marques no sentido de saber se o referido contrato de prestação de serviços 
se mantém gratuito para a Câmara Municipal. --------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques respondeu que o contrato de prestação 
de serviços em análise mantém-se gratuito para a Câmara e com reforço positivo. ---------------
---- Este assunto já tinha sido analisado e votado em reunião de Câmara realizada em 08 de 
novembro de 2013, mas foi novamente reapreciado por se enquadrar no âmbito do artigo 2.º, 
da Lei n.º 47/2005, de 29/08. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente da 
Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Rita Alexandra 
Brito Ferreira Cardoso das Neves, Dr. Alexandre João Simões Borges, Dr.ª Sofia Relvas 
Marques e Artur Jorge dos Santos Ferreira e uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques, emitir parecer favorável sobre a renovação de contrato de prestação 
de serviços e aprovar a renovação do contrato de prestação de serviços, com a Dr.ª Sara 
Alexandra Vaz Freixo Garcia, para a prestação do serviço de assessoria desta Autarquia, na 
área da Animação para o GIP - Gabinete de Inserção Profissional e Empreendedorismo, pela 
quantia mensal de 725,00 � (setecentos e vinte e cinco euros), (valor totalmente 
comparticipado pelo IEFP), nos termos e de acordo com o parecer n.º 11330, da Senhora 
Presidente da Câmara e da informação interna n.º 11332, da Coordenadora da Unidade 
Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, atrás descritas. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que se absteve na 
votação do presente assunto em virtude desta matéria já ter sido deliberada em reunião 
ordinária, realizada em 08 de outubro de 2013, por não ter encargos para a Autarquia, situação 
acabada de referir pela Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques. ---------------------------- 
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6 - CONTABILIDADE 

 
6.1.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Ex-Senhora Presidente, 
Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, durante o mês de outubro de 2013, no 
total de 782.006,02 � (setecentos e oitenta e dois mil seis euros e dois cêntimos), referente a 
Operações Orçamentais e no total de 45.832,09 � (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e 
dois euros e nove cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação 
elaborada pela Secção de Contabilidade. ---------------------------------------------------------------- 
6.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2013 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2013, n.º 23 (já aprovada em reunião ordinária de 10 de setembro de 2013) e n.º 24, e às 
Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2013, n.º 21 as quais ficam anexas a esta ata 
(Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------ 
6.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO - EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 12143, datada de 01 de novembro de 2013, da Unidade 
Orgânica de Serviços Educativos, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei n.º 5/97 e o Dec.Lei n.º 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verba, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças do Jardim de Infância de Canas de Senhorim, referentes ao ano letivo de 
2013/2014: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: setembro de 2013 � 275,52 �. -------------------
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.� ------------------------------------------------ 
---- A Câmara, face à informação interna n.º 12143, da Unidade Orgânica de Serviços 
Educativos, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da verba atrás 
referida ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. --------------------------------------- 
6.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1º. CEB DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 12141, datada de 01 de novembro de 2013, da Unidade 
Orgânica de Serviços Educativos, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico do Concelho -------------------------------------------------------------------- 
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---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22.251/05, de 25 de 
outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas 
de Canas de Senhorim, referentes ao ano letivo de 2013/2014: -------------------------------------- 
---- Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------ 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � (Pólo Feira): setembro de 2013 � 1.404,00 �. ----------- 
-------- Total: 1.404,00 �. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------
---- - EB1 de Canas de Senhorim (Pólo Fojo): setembro de 2013 � 313,16 �. --------------------- 
-------- Total: 313,16 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.� -------------------------------------------------
--- A Câmara, face à informação interna n.º 12141, da Unidade Orgânica de Serviços 
Educativos, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, 
atrás referidas, ao Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim e ao Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------------------------- 
 

7 - OBRAS PARTICULARES 
 

7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, N.º 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, deferidos e indeferidos, no período compreendido entre 01 de outubro de 
2013 e 07 de novembro de 2013, a qual fica anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. ---------------------------------------------------------- 
7.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças de 
construção emitidas no período compreendido entre 03 de outubro de 2013 e 05 de novembro 
de 2013, a qual fica anexa a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ------------ 
7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
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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 e autorizações 
administrativas de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, entrados na Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares - 
Serviço Administrativo de Obras, no período compreendido entre 02 de outubro de 2013 e 06 
de novembro de 2013, a qual fica anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante 
7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71.º, DO 
DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares � Serviço Administrativo de Obras, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 
71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período 
compreendido entre 03 de outubro de 2013 e 05 de novembro de 2013, a qual fica anexa a 
esta ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------- 
7.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 03 de outubro de 2013 e 06 de 
novembro de 2013, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, a qual fica anexa a esta ata (Anexo VI), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: AREAL, EM NELAS. 
REQUERENTE: MARIA INÊS PEREIRA HENRIQUES SANTOS MARTINS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 11391, datada de 10 de outubro de 2013, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico � Processo n.º 2013/A14P02/11. Registo de entrada n.º 9239, com data de 09/10/2013. 
Requerente: Maria Inês Pereira Henriques Santos Martins. Local: Areal, em Nelas. Pedido: 
Requer parecer sobre constituição de compropriedade de um prédio rústico ----------------------
---- I. Solicitação das Requerentes: ---------------------------------------------------------------------- 
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---- 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 n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. ---------------- 
---- 2. 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. As duas requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de terreno rústico, sito ao �Areal� artigo 5046, 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 de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome das duas comproprietárias, Maria Inês Pereira Henriques Santos 
Martins e Rosa de Jesus Henriques Pereira, sendo ½ a cada uma, nos termos e de acordo com 
a informação interna n.º 11391, da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

8 � LICENCIAMENTOS DIVERSOS 
 

8.1.RELAÇÃO DE PEDIDOS DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
RATIFICAÇÃO E APROVAÇÃO 
---- Presente uma relação de pedidos de licença especial de ruído para ratificação e aprovação 
na presente reunião, datada de 08 de novembro de 2013, emitida pela Técnica Superior, 
responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --
---- �- Estabelecimento Wolf Bar � Encontro de Dj�s, sito na Rua da Estação, em Canas de 
Senhorim, nos dias 25 a 26 de outubro de 2013, entre as 00h e as 17h � Ratificação de 
despacho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Encontro de DJ�s, em Vale do Mortal, em Lapa do Lobo, nos dias 19 a 20 de outubro de 
2013, entre as 23:30h e as 20h00 � Ratificação de despacho; --------------------------------------- 
---- - Encontro de DJ´s, na Escola Secundária de Nelas, entre as 22h00 do dia 26 de outubro 
de 2013 e as 02h00 do dia 27 de outubro de 2013 � Ratificação de despacho; -------------------- 
---- - Festa religiosa em honra de São Simão, em Aguieira � Lançamento de foguetes � 27 de 
outubro de 2013, entre as 08h e as 00h � Ratificação de despacho; --------------------------------- 
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---- - Estabelecimento Altus Bar, sito no Edifício Grão Vasco, em Nelas � entre os dias 01 e 
03 de novembro de 2013, das 22h às 04h � Ratificação de despacho; ------------------------------ 
---- - Bar O Novo, em Caldas da Felgueira, Atividade de karaoke � de 01 a 03 de novembro  
de 2013, entre as 22h e as 04h - Ratificação de despacho; --------------------------------------------    
---- - Bar O Novo, em Caldas da Felgueira, Atividade de karaoke � de 08 a 10 de novembro  
de 2013, entre as 22h e as 04h - Ratificação de despacho; ------------------------------------------- 
---- - Bar O Novo, em Caldas da Felgueira, Atividade de karaoke � de 15 a 17 de novembro  
de 2013, entre as 22h e as 04h - Ratificação de despacho; --------------------------------------------    
---- - Bar O Novo, em Caldas da Felgueira, Atividade de karaoke � de 22 a 24 de novembro  
de 2013, entre as 22h e as 04h - Aprovação; ------------------------------------------------------------    
---- - Bar O Novo, em Caldas da Felgueira, Atividade de karaoke � de 29 de novembro a 01 
de dezembro, entre as 22h e as 04h � Aprovação.� ----------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar e aprovar os pedidos de licença especial 
de ruído, atrás descritos. ------------------------------------------------------------------------- 
8.2.RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ALARGAMENTO DE HORÁRIOS PARA 
RATIFICAÇÃO E APROVAÇÃO 
---- Presente uma relação de pedidos de alargamento de horários de estabelecimentos 
comerciais, para ratificação e aprovação na presente reunião, datada de 08 de novembro de 
2013, emitida pela Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �- Estabelecimento Wolf Bar � Encontro de Dj�s, sito na Rua da Estação, em Canas de 
Senhorim, no dia 26 de outubro de 2013, entre as 04h e as 06h � Ratificação de despacho; ---- 
---- - Estabelecimento Wolf Bar � Encontro de Dj�s, sito na Rua da Estação, em Canas de 
Senhorim, no dia 02 de novembro de 2013, entre as 04h e as 06h � Ratificação de despacho; - 
---- - Estabelecimento Wolf Bar � Encontro de Dj�s, sito na Rua da Estação, em Canas de 
Senhorim, no dia 17 de novembro de 2013, entre as 04h e as 06h � Aprovação; ----------------- 
---- - Estabelecimento Wolf Bar � Encontro de Dj�s, sito na Rua da Estação, em Canas de 
Senhorim, no dia 24 de novembro de 2013, entre as 04h e as 06h � Aprovação; ----------------- 
---- - Estabelecimento Wolf Bar � Encontro de Dj�s, sito na Rua da Estação, em Canas de 
Senhorim, no dia 01 de dezembro de 2013, entre as 04h e as 06h � Aprovação; ------------------ 
---- - Estabelecimento Wolf Bar � Encontro de Dj�s, sito na Rua da Estação, em Canas de 
Senhorim, no dia 14 de dezembro de 2013, entre as 04h e as 06h � Aprovação.� ---------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar e aprovar os pedidos de alargamento de 
horários de estabelecimentos comerciais, atrás descritos. ---------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às doze horas e vinte e seis minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz alta 
por mim, ___________________________________________, conforme deliberação 



 
Fls.__________ 

Reunião de 13/11/2013 

34 

 
 

tomada em reunião ordinária pública, realizada em 27 de dezembro de 2011, 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, 

 
__________________________________________ 


