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ACTA N.º 21 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM OITO DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E ONZE  

 
---- Aos oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e onze, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, 
sob a presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de 
Figueiredo Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David 
Sousa Paiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com seis votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges Amaral, Maria Antónia Ferreira 
Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma 
abstenção do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, a acta da reunião 
ordinária pública anterior, realizada em 25 de Outubro de 2011, a qual tinha sido aprovada em 
minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas declarou que se absteve 
na votação da aprovação da acta da reunião ordinária pública, realizada em 25 de Outubro de 
2011, por não ter estado presente nessa reunião. ------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 238.797,63 � (duzentos e trinta e oito mil 
setecentos e noventa e sete euros e sessenta e três cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 255.668,40 � (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito euros 
e quarenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos para serem incluídos na Ordem do Dia. --------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Amaral 
apresentaram a proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------- 
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---- �Na passagem do aniversário do falecimento do nosso camarada e amigo Rui Joaquim 
Cabral Cardoso das Neves, evocamos a memória do autarca e cidadão ilustre, personalidade 
marcante da nossa vida colectiva. ------------------------------------------------------------------------
---- No exercício das funções que desempenhou, como membro da Assembleia Municipal, 
Vereador desta Câmara e Deputado da Nação, entre outras, sempre norteou a sua conduta pela 
defesa de valores e princípios, com lealdade, honestidade e sentido de justiça, pondo sempre 
acima de tudo e em primeiro lugar a defesa e o desenvolvimento do Concelho de Nelas. -------
---- Propomos que a Autarquia lhe preste o devido reconhecimento, com a atribuição de uma 
das distinções honoríficas do Município.� -------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Amaral apresentaram outra proposta que a seguir se transcreve: --------------------------- 
---- �O Padre António Costa exerceu sacerdócio, durante muitos anos, na paróquia de Nelas. 
A sua estada entre nós foi marcada por uma grande actividade social e comunitária. Foi 
também professor no Colégio e Liceu de Nelas. ------------------------------------------------------- 
---- Pessoa íntegra, de elevada formação moral, dedicado a causas, granjeou o respeito e a 
admiração de todos que tiveram a felicidade de o conhecer. -----------------------------------------
---- Sempre desempenhou as suas funções com elevado sentido de justiça e com o espírito de 
missão próprio de quem, pregando a doutrina e a moral, os pratica. --------------------------------
---- A ele se deve a iniciativa e a concretização de um dos primeiros equipamentos sociais do 
Concelho, o Lar de São Miguel, que construiu, em condições difíceis e nem sempre com os 
apoios que merecia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Paralelamente, promoveu também a instalação de uma creche e jardim-de-infância. --------
---- Nos tempos que correm, em que as obras sociais assumem particular importância, é da 
mais elementar justiça reconhecer o papel impulsionador que o Senhor Padre António Costa 
desempenhou na sociedade. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Propomos que a Autarquia promova uma justa homenagem, concedendo-lhe um grau 
honorífico e estude a possibilidade de ser atribuído o seu nome a uma rua ou equipamento da 
Vila.� --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que, futuramente, o Executivo Municipal iria 
decidir quais os Munícipes que iriam ser homenageados, pelo que, nessa altura, seriam 
tomados em conta os Nelenses propostos pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista e 
que seria escolhido o dia para a realização dessa homenagem, para a qual se indica já os dias 
25 de Abril ou o Dia do Feriado do Município. -------------------------------------------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 

1.1.FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DUAS TORRES METÁLICAS PARA A 
ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE NELAS � LIBERTAÇÃO DE 
GARANTIA BANCÁRIA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 31 de Outubro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
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---- �Fornecimento e montagem de duas torres metálicas para a iluminação do Estádio 
Municipal de Nelas � Libertação de garantia bancária ------------------------------------------------
---- Solicita a instituição bancária BES a libertação da garantia n.º 58888, de 09/02/1996, da 
obra acima referida, apresentada pela firma A. Couto, Ld.ª, no valor de 617.771$00 (3.081,43 
�). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Consultado o administrador da insolvência nomeado no processo de insolvência n.º 
494/09.9TBNLS (Ademar Margarido de Sampaio Rodrigues Leite), este informou que nada 
tem a opor à sua libertação. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face ao exposto e atendendo a que a obra terminou em 1999 e que o equipamento se 
encontra em bom funcionamento, solicito a V.ª Ex.ª a libertação da referida garantia. -----------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, libertar a garantia bancária n.º 58888, datada de 09 
de Fevereiro de 1996, apresentada pela firma A. Couto, Ld.ª para a obra de �Fornecimento e 
montagem de duas torres metálicas para a iluminação do Estádio Municipal de Nelas�, bem 
como libertar as quantias retidas, nos termos e de acordo com a informação da Unidade 
Orgânica de Projectos e Planeamento Municipal, atrás descrita. ----------------------------------- 
 

2 � SUBSÍDIOS 
 

2.1.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA 2011-2012, A CELEBRAR COM O SPORT LISBOA E NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época de 2011/2012, a celebrar entre o Município de Nelas e o Sport 
Lisboa e Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa Desportivo 
para a época 2011/2012, apresentado pelo Sport Lisboa e Nelas: -----------------------------------
---- O Município de Nelas, representado pela sua Presidente, Dra. Isaura Leonor Marques 
Figueiredo da Silva Pedro, adiante designada por Município, e; ------------------------------------
---- O Sport Lisboa e Nelas, associação desportiva com sede em Nelas, representada pelo Sr. 
______, adiante designada por Clube; ------------------------------------------------------------------- 
---- Celebram o presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos 
termos da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro) e do Decreto-
Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ----------------------------
---- Cláusula 1ª (Objecto) ---------------------------------------------------------------------------------- 
----- 1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
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receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O presente contrato pretende criar as condições necessárias à efectiva realização do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo clube, nomeadamente no que 
respeita à Participação de uma equipa sénior na 1ª Divisão do Campeonato Distrital de 
Futebol, da Associação de Futebol de Viseu, à participação nos campeonatos distritais de 
Futebol da Associação de Futebol de Viseu em dois escalões de formação de futebol de 11 e 
em dois escalões de formação de futebol de 7, sem prejuízo das restantes actividades 
definidas no Programa já referido. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) --------------------------------------------------- 
---- 1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
participar com uma equipa sénior na 1ª Divisão do Campeonato Distrital de Futebol, da 
Associação de Futebol de Viseu, à participação nos campeonatos distritais de Futebol da 
Associação de Futebol de Viseu em dois escalões de formação de futebol de 11 e em dois 
escalões de formação de futebol de 7, com equipas orientadas por técnicos devidamente 
credenciados; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2011/2012, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. ----
---- Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) -------------------------------------- 
---- O custo estimado para a realização efectiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 25.000,00 (Vinte e cinco mil euros), correspondente a: ---
---- - � 8.000,00 relativos à participação da equipa sénior na 1ª Divisão do Campeonato 
Distrital de Futebol, da Associação de Futebol de Viseu; --------------------------------------------
---- - � 10.000,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futebol da Associação 
de Futebol de Viseu em dois escalões de formação de futebol de 11, com equipas 
devidamente orientadas por técnicos credenciados; ---------------------------------------------------
---- - � 7.000,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futebol da Associação 
de Futebol de Viseu em dois escalões de formação de futebol de 7, com equipas devidamente 
orientadas por técnicos credenciados. -------------------------------------------------------------------
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5ª (Requisitos e condições gerais para desporto de formação) ----------------------- 
---- 1. Considera-se que o clube tem técnicos credenciados em número suficiente, para 
orientar devidamente as equipas, quando o número de técnicos inscritos pelo mesmo , nas 
associações ou federações da respectiva modalidade, seja em número não inferior a metade 
das equipas inscritas; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 2. Considera-se que o clube participa nas competições de determinado escalão se 
participar, até ao final da época, sem qualquer falta de comparência, nos quadros competitivos 
em causa, tendo inscrito um número de atletas equivalente a pelo menos 1,5 vezes o número 
de atletas que constituem a equipa inicial; --------------------------------------------------------------
---- 3. Para efeitos da alínea anterior, os atletas só são contados uma vez no escalão etário a 
que efectivamente corresponde a sua idade, ou no escalão imediatamente superior se o clube 
não tiver equipa no seu escalão, considerando-se que cada jovem só será tido em conta em 
uma equipa, escalão e modalidade; ---------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Pelo menos 80% dos atletas inscritos devem ser residentes no concelho, sendo o 
montante do apoio reduzido de forma proporcional àquele número, caso isto não aconteça. ----
---- Cláusula 6ª (Outros apoios do município) ---------------------------------------------------------- 
---- O clube poderá usufruir de transporte para jogos oficiais, nos termos do Regulamento 
específico e em condições a acordar. --------------------------------------------------------------------
---- Cláusula 7ª (Destino dos bens adquiridos ao abrigo do presente contrato) -------------------- 
---- Quaisquer bens que venham a ser adquiridos ao abrigo do presente contrato passam a 
integrar o património do clube. ---------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula 8ª (Controlo da execução) ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no Artº 19º do Decreto-Lei 273/2009. ------------------------------------------
---- 2. Sem prejuízo do disposto no nº anterior deve, ainda, o clube apresentar um relatório 
intercalar de execução, no mês de Fevereiro e um relatório final de execução durante o mês de 
Junho, acompanhados do respectivo resumo de contas, devidamente elaborado e certificado, 
sempre que a lei, nomeadamente o Decreto-Lei 273/2009, de 1 de Outubro o exija. -------------
---- Cláusula 9ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, ser 
reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições até ao final das mesmas, nas condições referidas. --
---- Cláusula 10ª (Obrigações fiscais e para com a segurança social) ------------------------------- 
---- O clube não pode beneficiar do apoio financeiro previsto no presente contrato caso se 
encontre em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a segurança 
social, sendo suspensos os apoios decorrentes do mesmo, caso a situação de incumprimento 
se verifique durante o seu decurso e, enquanto a situação se mantiver. -----------------------------
---- Para efeitos do disposto na presente cláusula, o clube deve prestar consentimento expresso 
para a consulta da respectiva situação tributária pelos serviços do município, nos sistemas 
informáticos da Direcção Geral dos Impostos e da Segurança Social, nos termos previstos no 
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril. ------------------------------------
---- Cláusula 11ª (Organização das contas) ------------------------------------------------------------- 
---- O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 12ª (Falhas e omissões) -------------------------------------------------------------------- 
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---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro.� ----------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas prestou alguns esclarecimentos, afirmando que em relação ao ponto em 
análise, bem como às restantes quatro propostas de Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, agendadas para a presente reunião de Câmara, houve uma redução de atribuição 
de verbas de cerca de 40% em relação aos anos anteriores e que estes valores são atribuídos 
tendo em conta o número de equipas de cada associação desportiva, bem como os seus 
encargos. Afirmou, também, que tinha reunido com todos os dirigentes desportivos, os quais 
já são conhecedores dos valores em análise. ------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que se a redução de verbas fosse maior iria ser 
posta em causa a continuação das associações desportivas do Concelho de Nelas. ---------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista iriam votar favoravelmente as cinco propostas de contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo pois entendia que a Câmara tinha que racionar os subsídios 
atribuídos às associações desportiva, evitar as loucuras cometidas nos anos anteriores para 
que assim não fossem criadas falsas esperanças aos dirigentes desportivos. Afirmou, também, 
que os dirigentes desportivos deviam ser avisados dos valores atribuídos para assim 
conseguirem sobreviver. Afirmou, ainda, que os contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo deviam ter um calendário de pagamentos e serem mais rigorosos nas datas. ---------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2011/2012, a celebrar com o Sport Lisboa e Nelas, atrás descrito, 
bem como a atribuição de um subsídio no valor de vinte e cinco mil euros, nele previsto. ------ 
2.2.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA 2011-2012, A CELEBRAR COM O GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE 
CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO  
---- Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época de 2011/2012, a celebrar entre o Município de Nelas e o Grupo 
Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa Desportivo 
para a época 2011/2012, apresentado pelo Grupo Desportivo e Recreio de Canas de 
Senhorim: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Município de Nelas, representado pela sua Presidente, Dra. Isaura Leonor Marques 
Figueiredo da Silva Pedro, adiante designada por Município, e; ------------------------------------ 
---- O GDR Canas de Senhorim, associação desportiva com sede em Canas de Senhorim, 
representada pelo Sr. ______, adiante designada por Clube; -----------------------------------------
---- Celebram o presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos 
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termos da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro) e do Decreto-
Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ----------------------------
---- Cláusula 1ª (Objecto) ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O presente contrato pretende criar as condições necessárias à efectiva realização do 
Programa Desportivo apresentado pelo clube, nomeadamente no que respeita à Participação 
de uma equipa sénior na 3ª Divisão do Campeonato Nacional de Futebol, da Federação 
Portuguesa de Futebol, à participação nos campeonatos distritais de Futebol da Associação de 
Futebol de Viseu em três escalões de formação de futebol de 11 e em dois escalões de 
formação de futebol de 7, sem prejuízo das restantes actividades definidas no Programa já 
referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) --------------------------------------------------- 
---- 1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
participar com uma equipa sénior na 3ª Divisão do Campeonato Nacional de Futebol, da 
Federação Portuguesa de Futebol, à participação nos campeonatos distritais de Futebol da 
Associação de Futebol de Viseu em três escalões de formação de futebol de 11 e em dois 
escalões de formação de futebol de 7, com equipas orientadas por técnicos devidamente 
credenciados; 
---- 2. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2011/2012, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. ----
---- Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) --------------------------------------
---- O custo estimado para a realização efectiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 33.500,00 (Trinta e três mil e quinhentos euros), 
correspondente a: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- - � 10.000,00 relativos à participação da equipa sénior na 3ª Divisão do Campeonato 
Nacional de Futebol, da Federação Portuguesa de Futebol; ------------------------------------------
---- - � 15.000,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futebol da Associação 
de Futebol de Viseu em três escalões de formação de futebol de 11, com equipas devidamente 
orientadas por técnicos credenciados; -------------------------------------------------------------------
---- - � 7.000,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futebol da Associação 
de Futebol de Viseu em dois escalões de formação de futebol de 7, com equipas devidamente 
orientadas por técnicos credenciados; -------------------------------------------------------------------
---- - � 1.500,00 a título de compensação pela utilização exclusiva de instalações próprias para 
a realização do Programa, sem recurso a espaços ou recursos da autarquia. -----------------------
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---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5ª (Requisitos e condições gerais para desporto de formação) -----------------------
---- 1. Considera-se que o clube tem técnicos credenciados em número suficiente, para 
orientar devidamente as equipas, quando o número de técnicos inscritos pelo mesmo , nas 
associações ou federações da respectiva modalidade, seja em número não inferior a metade 
das equipas inscritas; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Considera-se que o clube participa nas competições de determinado escalão se 
participar, até ao final da época, sem qualquer falta de comparência, nos quadros competitivos 
em causa, tendo inscrito um número de atletas equivalente a pelo menos 1,5 vezes o número 
de atletas que constituem a equipa inicial; --------------------------------------------------------------
---- 3. Para efeitos da alínea anterior, os atletas só são contados uma vez no escalão etário a 
que efectivamente corresponde a sua idade, ou no escalão imediatamente superior se o clube 
não tiver equipa no seu escalão, considerando-se que cada jovem só será tido em conta em 
uma equipa, escalão e modalidade; ---------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Pelo menos 80% dos atletas inscritos devem ser residentes no concelho, sendo o 
montante do apoio reduzido de forma proporcional àquele número, caso isto não aconteça ----
---- Cláusula 6ª (Outros apoios do município) ---------------------------------------------------------- 
---- O clube poderá usufruir de transporte para jogos oficiais, nos termos do Regulamento 
específico e em condições a acordar. -------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 7ª (Destino dos bens adquiridos ao abrigo do presente contrato) --------------------
---- Quaisquer bens que venham a ser adquiridos ao abrigo do presente contrato passam a 
integrar o património do clube. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 8ª (Controlo da execução) ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no Artº 19º do Decreto-Lei 273/2009. ------------------------------------------
---- 2. Sem prejuízo do disposto no nº anterior deve, ainda, o clube apresentar um relatório 
intercalar de execução, no mês de Fevereiro e um relatório final de execução durante o mês de 
Junho, acompanhados do respectivo resumo de contas, devidamente elaborado e certificado, 
sempre que a lei, nomeadamente o Decreto-Lei 273/2009, de 1 de Outubro o exija. -------------
---- Cláusula 9ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, ser 
reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições até ao final das mesmas, nas condições referidas. --
---- Cláusula 10ª (Obrigações fiscais e para com a segurança social) ------------------------------- 
---- O clube não pode beneficiar do apoio financeiro previsto no presente contrato caso se 
encontre em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a segurança 
social, sendo suspensos os apoios decorrentes do mesmo, caso a situação de incumprimento 
se verifique durante o seu decurso e, enquanto a situação se mantiver. -----------------------------
---- Para efeitos do disposto na presente cláusula, o clube deve prestar consentimento expresso 
para a consulta da respectiva situação tributária pelos serviços do município, nos sistemas 
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informáticos da Direcção Geral dos Impostos e da Segurança Social, nos termos previstos no 
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril. ------------------------------------ 
---- Cláusula 11ª (Organização das contas) ------------------------------------------------------------- 
---- O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 12ª (Falhas e omissões) -------------------------------------------------------------------- 
---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro.� -----------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2011/2012, a celebrar com o Grupo Desportivo de Canas de 
Senhorim, atrás descrito, bem como a atribuição de um subsídio no valor de trinta e três mil e 
quinhentos euros, nele previsto. -------------------------------------------------------------------------- 
2.3.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA 2011-2012, A CELEBRAR COM O SPORT VALE DE MADEIROS E 
BENFICA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época de 2011/2012, a celebrar entre o Município de Nelas e o Sport Vale 
de Madeiros e Benfica, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa Desportivo 
para a época 2011/2012, apresentado pelo Sport Vale de Madeiros e Benfica: -------------------- 
---- O Município de Nelas, representado pela sua Presidente, Dra. Isaura Leonor Marques 
Figueiredo da Silva Pedro, adiante designada por Município, e; ------------------------------------
---- O Sport Vale de Madeiros e Benfica, associação desportiva com sede em Vale de 
Madeiros, representada pelo Sr. _______, adiante designada por Clube; --------------------------
---- Celebram o presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos 
termos da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro) e do Decreto-
Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ----------------------------
---- Cláusula 1ª (Objecto) ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O presente contrato pretende criar as condições necessárias à efectiva realização do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo clube, nomeadamente no que 
respeita à Participação de uma equipa sénior na 1ª Divisão do Campeonato Distrital de 
Futebol, da Associação de Futebol de Viseu, à participação nos campeonatos distritais de 
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Futebol da Associação de Futebol de Viseu em um escalão de formação de futebol de 7, sem 
prejuízo das restantes actividades definidas no Programa já referido. ------------------------------
---- Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) --------------------------------------------------- 
---- 1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
participar com uma equipa sénior na 1ª Divisão do Campeonato Distrital de Futebol, da 
Associação de Futebol de Viseu, à participação nos campeonatos distritais de Futebol da 
Associação de Futebol de Viseu em um escalão de formação de futebol de 7, com equipas 
orientadas por técnicos devidamente credenciados; ---------------------------------------------------
---- 2. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2011/2012, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. ----
---- Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) --------------------------------------
---- O custo estimado para a realização efectiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 5.000,00 (Cinco mil euros), correspondente a: --------------
---- - � 3.500,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futebol da Associação 
de Futebol de Viseu em um escalão de formação de futebol de 7, com equipas devidamente 
orientadas por técnicos credenciados; -------------------------------------------------------------------
---- - � 1.500,00 a título de compensação pela utilização exclusiva de instalações próprias para 
a realização do Programa, sem recurso a espaços ou recursos da autarquia. -----------------------
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5ª (Requisitos e condições gerais para desporto de formação) ----------------------- 
---- 1. Considera-se que o clube tem técnicos credenciados em número suficiente, para 
orientar devidamente as equipas, quando o número de técnicos inscritos pelo mesmo, nas 
associações ou federações da respectiva modalidade, seja em número não inferior a metade 
das equipas inscritas; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Considera-se que o clube participa nas competições de determinado escalão se 
participar, até ao final da época, sem qualquer falta de comparência, nos quadros competitivos 
em causa, tendo inscrito um número de atletas equivalente a pelo menos 1,5 vezes o número 
de atletas que constituem a equipa inicial; -------------------------------------------------------------- 
---- 3. Para efeitos da alínea anterior, os atletas só são contados uma vez no escalão etário a 
que efectivamente corresponde a sua idade, ou no escalão imediatamente superior se o clube 
não tiver equipa no seu escalão, considerando-se que cada jovem só será tido em conta em 
uma equipa, escalão e modalidade; ---------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Pelo menos 80% dos atletas inscritos devem ser residentes no concelho, sendo o 
montante do apoio reduzido de forma proporcional àquele número, caso isto não aconteça. ----
---- Cláusula 6ª (Outros apoios do município) ---------------------------------------------------------- 
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---- O clube poderá usufruir de transporte para jogos oficiais, nos termos do Regulamento 
específico e em condições a acordar. --------------------------------------------------------------------
---- Cláusula 7ª (Destino dos bens adquiridos ao abrigo do presente contrato) --------------------
---- Quaisquer bens que venham a ser adquiridos ao abrigo do presente contrato passam a 
integrar o património do clube. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 8ª (Controlo da execução) ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no Artº 19º do Decreto-Lei 273/2009. 
---- 2. Sem prejuízo do disposto no nº anterior deve, ainda, o clube apresentar um relatório 
intercalar de execução, no mês de Fevereiro e um relatório final de execução durante o mês de 
Junho, acompanhados do respectivo resumo de contas, devidamente elaborado e certificado, 
sempre que a lei, nomeadamente o Decreto-Lei 273/2009, de 1 de Outubro o exija. -------------
---- Cláusula 9ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, ser 
reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições até ao final das mesmas, nas condições referidas. --
---- Cláusula 10ª (Obrigações fiscais e para com a segurança social) ------------------------------- 
---- O clube não pode beneficiar do apoio financeiro previsto no presente contrato caso se 
encontre em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a segurança 
social, sendo suspensos os apoios decorrentes do mesmo, caso a situação de incumprimento 
se verifique durante o seu decurso e, enquanto a situação se mantiver. -----------------------------
---- Para efeitos do disposto na presente cláusula, o clube deve prestar consentimento expresso 
para a consulta da respectiva situação tributária pelos serviços do município, nos sistemas 
informáticos da Direcção Geral dos Impostos e da Segurança Social, nos termos previstos no 
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril. ------------------------------------ 
---- Cláusula 11ª (Organização das contas) ------------------------------------------------------------- 
---- O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 12ª (Falhas e omissões) -------------------------------------------------------------------- 
---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro.� -----------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2011/2012, a celebrar com o Sport Vale de Madeiros e Benfica, atrás 
descrito, bem como a atribuição de um subsídio no valor de cinco mil euros, nele previsto ----
2.4.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA 2011-2012, A CELEBRAR COM O SPORTING CLUBE DE SANTAR � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época de 2011/2012, a celebrar entre o Município de Nelas e o Sporting 
Clube de Santar, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
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---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa Desportivo 
para a época 2011/2012, apresentado pelo Sporting Clube de Santar: ------------------------------
---- O Município de Nelas, representado pela sua Presidente, Dra. Isaura Leonor Marques 
Figueiredo da Silva Pedro, adiante designada por Município, e; ------------------------------------
---- O Sporting Clube de Santar, associação desportiva com sede em Santar, representada pelo 
Sr. _____, adiante designada por Clube; ----------------------------------------------------------------
---- Celebram o presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos 
termos da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro) e do Decreto-
Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ----------------------------
---- Cláusula 1ª (Objecto) ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O presente contrato pretende criar as condições necessárias à efectiva realização do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo clube, nomeadamente no que 
respeita à Participação de uma equipa sénior na 1ª Divisão do Campeonato Distrital de 
Futebol, da Associação de Futebol de Viseu, à participação nos campeonatos distritais de 
Futebol da Associação de Futebol de Viseu em um escalão de formação de futebol de 7, sem 
prejuízo das restantes actividades definidas no Programa já referido. ------------------------------
---- Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) --------------------------------------------------- 
---- 1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
participar com uma equipa sénior na 1ª Divisão do Campeonato Distrital de Futebol, da 
Associação de Futebol de Viseu, à participação nos campeonatos distritais de Futebol da 
Associação de Futebol de Viseu em um escalão de formação de futebol de 7, com equipas 
orientadas por técnicos devidamente credenciados; --------------------------------------------------- 
---- 2. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2011/2012, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. ----
---- Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) -------------------------------------- 
---- O custo estimado para a realização efectiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 13.000,00 (Treze mil euros), correspondente a: ------------
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---- - � 8.000,00 relativos à participação da equipa sénior na 1ª Divisão do Campeonato 
Distrital de Futebol, da Associação de Futebol de Viseu; --------------------------------------------
---- - � 3.500,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futebol da Associação 
de Futebol de Viseu em um escalão de formação de futebol de 7, com equipas devidamente 
orientadas por técnicos credenciados; -------------------------------------------------------------------
---- - � 1.500,00 a título de compensação pela utilização exclusiva de instalações próprias para 
a realização do Programa, sem recurso a espaços ou recursos da autarquia. -----------------------
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5ª (Requisitos e condições gerais para desporto de formação) ----------------------- 
---- 1. Considera-se que o clube tem técnicos credenciados em número suficiente, para 
orientar devidamente as equipas, quando o número de técnicos inscritos pelo mesmo , nas 
associações ou federações da respectiva modalidade, seja em número não inferior a metade 
das equipas inscritas; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Considera-se que o clube participa nas competições de determinado escalão se 
participar, até ao final da época, sem qualquer falta de comparência, nos quadros competitivos 
em causa, tendo inscrito um número de atletas equivalente a pelo menos 1,5 vezes o número 
de atletas que constituem a equipa inicial; -------------------------------------------------------------- 
---- 3. Para efeitos da alínea anterior, os atletas só são contados uma vez no escalão etário a 
que efectivamente corresponde a sua idade, ou no escalão imediatamente superior se o clube 
não tiver equipa no seu escalão, considerando-se que cada jovem só será tido em conta em 
uma equipa, escalão e modalidade; ---------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Pelo menos 80% dos atletas inscritos devem ser residentes no concelho, sendo o 
montante do apoio reduzido de forma proporcional àquele número, caso isto não aconteça ----
---- Cláusula 6ª (Outros apoios do município) ---------------------------------------------------------- 
---- O clube poderá usufruir de transporte para jogos oficiais, nos termos do Regulamento 
específico e em condições a acordar. -------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 7ª (Destino dos bens adquiridos ao abrigo do presente contrato) --------------------
---- Quaisquer bens que venham a ser adquiridos ao abrigo do presente contrato passam a 
integrar o património do clube. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 8ª (Controlo da execução) ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no Artº 19º do Decreto-Lei 273/2009. ------------------------------------------
---- 2. Sem prejuízo do disposto no nº anterior deve, ainda, o clube apresentar um relatório 
intercalar de execução, no mês de Fevereiro e um relatório final de execução durante o mês de 
Junho, acompanhados do respectivo resumo de contas, devidamente elaborado e certificado, 
sempre que a lei, nomeadamente o Decreto-Lei 273/2009, de 1 de Outubro o exija. -------------
---- Cláusula 9ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, ser 
reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições até ao final das mesmas, nas condições referidas. --
---- Cláusula 10ª (Obrigações fiscais e para com a segurança social) ------------------------------- 
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---- O clube não pode beneficiar do apoio financeiro previsto no presente contrato caso se 
encontre em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a segurança 
social, sendo suspensos os apoios decorrentes do mesmo, caso a situação de incumprimento 
se verifique durante o seu decurso e, enquanto a situação se mantiver. -----------------------------
---- Para efeitos do disposto na presente cláusula, o clube deve prestar consentimento expresso 
para a consulta da respectiva situação tributária pelos serviços do município, nos sistemas 
informáticos da Direcção Geral dos Impostos e da Segurança Social, nos termos previstos no 
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril. ------------------------------------ 
---- Cláusula 11ª (Organização das contas) ------------------------------------------------------------- 
---- O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 12ª (Falhas e omissões) -------------------------------------------------------------------- 
---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro.� -----------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2011/2012, a celebrar com o Sporting Clube de Santar, atrás 
descrito, bem como a atribuição de um subsídio no valor de treze mil euros, nele previsto. --  
2.5.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA 2011-2012, A CELEBRAR COM O ACADÉMICO BASKET CLUBE DE 
NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época de 2011/2012, a celebrar entre o Município de Nelas e o Académico 
Basket Clube de Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. --------------------------------------------------
---- Tendo presente o Programa de Desenvolvimento Desportivo para a época 2011/2012, 
apresentado pelo Académico Basket Clube de Nelas: -------------------------------------------------
---- O Município de Nelas, representado pela sua Presidente, Dra. Isaura Leonor Marques 
Figueiredo da Silva Pedro, adiante designada por Município, e; ------------------------------------
----- O Académico Basket Clube de Nelas, associação desportiva com sede em Nelas, 
representada pelo Sr. _______, adiante designada por Clube; ---------------------------------------
---- Celebram o presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos 
termos da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro) e do Decreto-
Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ----------------------------
---- Cláusula 1ª (Objecto) ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
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receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O presente contrato pretende criar as condições necessárias à efectiva realização do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo clube, nomeadamente no que 
respeita à Participação de uma equipa sénior na 2ª Divisão do Campeonato Nacional de 
Futsal, da Federação Portuguesa de Futebol e à participação nos campeonatos distritais de 
Futsal da Associação de Futebol de Viseu em cinco escalões de formação. E ainda à 
participação nos campeonatos nacionais de andebol da Federação de Andebol de Portugal em 
três escalões de formação e á participação nos campeonatos distritais de andebol da 
Associação de Andebol de Viseu em dois escalões, sem prejuízo das restantes actividades 
definidas no Programa já referido. -----------------------------------------------------------------------
---- Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) --------------------------------------------------- 
---- 1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
participar com uma equipa sénior na 2ª Divisão do Campeonato Nacional de Futsal, da 
Federação Portuguesa de Futebol e à participação nos campeonatos distritais de Futsal da 
Associação de Futebol de Viseu em cinco escalões de formação. E ainda, à participação nos 
campeonatos nacionais de andebol da Federação de Andebol de Portugal em três escalões de 
formação e à participação nos campeonatos distritais de andebol da Associação de Andebol de 
Viseu em dois escalões, com equipas orientadas por técnicos devidamente credenciados; ------
---- 2. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2011/2012, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. ----
---- Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) -------------------------------------- 
---- O custo estimado para a realização efectiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 36.000,00 (Trinta e seis mil euros), correspondente a: ----
---- - � 6.000,00 relativos à participação da equipa sénior na 2ª Divisão do Campeonato 
Nacional de Futsal, da Federação Portuguesa de Futebol; --------------------------------------------
---- - � 12.500,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futsal da Associação 
de Futebol de Viseu em cinco escalões de formação, com equipas devidamente orientadas por 
técnicos credenciados; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - � 17.500,00 relativos à participação nos campeonatos nacionais de andebol da Federação 
de Andebol de Portugal em três escalões de formação e á participação nos campeonatos 
distritais de andebol da Associação de Andebol de Viseu em dois escalões, com equipas 
devidamente orientadas por técnicos credenciados. ---------------------------------------------------
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5ª (Requisitos e condições gerais para desporto de formação) -----------------------
---- 1. Considera-se que o clube tem técnicos credenciados em número suficiente, para 
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orientar devidamente as equipas, quando o número de técnicos inscritos pelo mesmo, nas 
associações ou federações da respectiva modalidade, seja em número não inferior a metade 
das equipas inscritas; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Considera-se que o clube participa nas competições de determinado escalão se 
participar, até ao final da época, sem qualquer falta de comparência, nos quadros competitivos 
em causa, tendo inscrito um número de atletas equivalente a pelo menos 1,5 vezes o número 
de atletas que constituem a equipa inicial; -------------------------------------------------------------- 
---- 3. Para efeitos da alínea anterior, os atletas só são contados uma vez no escalão etário a 
que efectivamente corresponde a sua idade, ou no escalão imediatamente superior se o clube 
não tiver equipa no seu escalão, considerando-se que cada jovem só será tido em conta em 
uma equipa, escalão e modalidade; ---------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Pelo menos 80% dos atletas inscritos devem ser residentes no concelho, sendo o 
montante do apoio reduzido de forma proporcional àquele número, caso isto não aconteça. ----
---- Cláusula 6ª (Outros apoios do município) ---------------------------------------------------------- 
---- O clube poderá usufruir de transporte para jogos oficiais, nos termos do Regulamento 
específico e em condições a acordar. -------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 7ª (Destino dos bens adquiridos ao abrigo do presente contrato) --------------------
---- Quaisquer bens que venham a ser adquiridos ao abrigo do presente contrato passam a 
integrar o património do clube. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 8ª (Controlo da execução) -----------------------------------------------------------------
---- 1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no Artº 19º do Decreto-Lei 273/2009. ------------------------------------------
---- 2. Sem prejuízo do disposto no nº anterior deve, ainda, o clube apresentar um relatório 
intercalar de execução, no mês de Fevereiro e um relatório final de execução durante o mês de 
Junho, acompanhados do respectivo resumo de contas, devidamente elaborado e certificado, 
sempre que a lei, nomeadamente o Decreto-Lei 273/2009, de 1 de Outubro o exija. -------------
---- Cláusula 9ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, ser 
reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições até ao final das mesmas, nas condições referidas. --
---- Cláusula 10ª (Obrigações fiscais e para com a segurança social) -------------------------------
---- O clube não pode beneficiar do apoio financeiro previsto no presente contrato caso se 
encontre em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a segurança 
social, sendo suspensos os apoios decorrentes do mesmo, caso a situação de incumprimento 
se verifique durante o seu decurso e, enquanto a situação se mantiver. -----------------------------
---- Para efeitos do disposto na presente cláusula, o clube deve prestar consentimento expresso 
para a consulta da respectiva situação tributária pelos serviços do município, nos sistemas 
informáticos da Direcção Geral dos Impostos e da Segurança Social, nos termos previstos no 
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril. ------------------------------------
---- Cláusula 11ª (Organização das contas) ------------------------------------------------------------- 
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---- O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 12ª (Falhas e omissões) -------------------------------------------------------------------- 
---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro.� -----------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2011/2012, a celebrar com o Académico Basket Clube de Nelas, 
atrás descrito, bem como a atribuição de um subsídio no valor de trinta e seis mil euros, nele 
previsto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
tinha votado coagido na aprovação do presente contrato e em todos contratos-programa com 
as associações desportivas atrás descritos, pois entendia que os valores constantes nos 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo não correspondiam à realidade da vida 
desportiva das associações desportivas, mas votou favoravelmente considerando as palavras 
proferidas pelos Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Adelino 
José Borges Amaral que transmitiam as dificuldades económicas que o país atravessa, bem 
como os cortes de verbas para as Autarquias Locais. ------------------------------------------------- 
 

3 � DIVERSOS 
 

3.1.ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA LAPA DO LOBO � ENVIO DE MOÇÃO � 
EXTINÇÃO DE FREGUESIAS � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 43/8, datado de 15 de Outubro de 2011, da Assembleia de Freguesia 
de Lapa do Lobo, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Para conhecimento de V.ª Ex.ª e devidos efeitos, junto envio fotocópia de uma Moção, 
aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária desta Assembleia de Freguesia, realizada em 
29 de Setembro de 2011.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Minuta da acta da Assembleia de Freguesia de Lapa do Lobo, de 29 de Setembro de 
2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aos 29 dias do mês de Setembro de 2011, a Assembleia de Freguesia de Lapa do Lobo 
aprovou, por unanimidade, a Moção subscrita pelos grupos parlamentares, que a seguir se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Sendo público que o actual Governo pretende fazer uma reestruturação da realidade do 
mapa das freguesias e municípios do nosso país imposta pelo próprio acordo com a Troika e 
tendo em conta os últimos rumores sobre a extinção de freguesias assente numa possível lei 
cega, meramente numérica e resultante de pressupostos estatísticos, não atendendo a 
realidades históricas, culturais e geográficas que caracterizam algumas destas freguesias. ---- -
---- Vem-se solicitar que, atendendo a estas mesmas características históricas, culturais e 
outras, seja visto com particular atenção e mantida a nossa freguesia (Lapa do Lobo). Só 
assim se poderá manter a mesma com o espírito de união que a tem sustentado nos últimos 
anos no caminho do progresso e evolução da qualidade de vida da população. ------------------- 
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---- Cientes da necessidade de poupança de recursos somos solidários com a mesma, no 
entanto este corte nas freguesias não pode assentar apenas em referentes numéricos, não 
podendo esta reforma ser feita de forma recta, sem que as particularidades de cada caso sejam 
analisadas fazendo justiça às particularidades de cada lugar.� ---------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que concordava 
com a moção atrás descrita pois entendia que o Concelho de Nelas devia continuar tal como 
está com as suas nove Freguesias. ------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Município de Nelas já se tinha pronunciado nos seus órgãos próprios, quer na Câmara 
Municipal, quer na Assembleia Municipal, que o Concelho de Nelas estava pacificado e devia 
continuar tal como está, com as suas nove Freguesias. ------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista subscreviam todas as declarações já proferidas pois também entendiam que 
o Concelho de Nelas devia continuar tal como está, com as suas nove Freguesias. Afirmou, 
também, que para o Partido Socialista justifica-se a manutenção das nove Freguesias do 
Concelho de Nelas. Entendia, também, que a discussão da Reforma Administrativa do 
Ordenamento do Território devia ser feita de baixo para cima, ouvindo primeiro as 
populações, as Juntas de Freguesia, as Assembleias de Freguesia, as Câmaras Municipais e as 
Assembleias Municipais e não ser o Governo a impor esta Reforma Administrativa com 
critérios duvidosos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, aquando da visita ao Concelho de Nelas de 
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, veio também o Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, ao qual lhe foi entregue um Memorando, elaborado por ela e 
por todos os Senhores Presidentes de Junta das nove Freguesias do Concelho, tendo Sua Ex.ª 
o Senhor Presidente da República e o Senhor Secretário de Estado da Administração Local 
ficado sensibilizados com o referido documento. Afirmou, também, ser contra o novo mapa 
das Freguesias, mas reconhecia que foi um assunto negociado entre o anterior Governo do 
Partido Socialista e a Troika e mais tarde assinado também pelo PSD e pelo CDS e que 
duvidava dos critérios que levaram à proposta de eliminação de algumas Freguesias. Afirmou, 
também, que no nosso Concelho não havia necessidade de mexer no mapa das Freguesias, 
que já foi decidido pelos órgãos próprios do Município, que não havia nada a alterar e que a 
voz da população vale alguma coisa e que brevemente irá ter uma reunião com o Senhor 
Secretário de Estado da Administração Local onde irá expor as razões para a continuação das 
nove Freguesias no Concelho de Nelas. Afirmou, ainda, que deve prevalecer a vontade das 
populações do Concelho de Nelas, embora esteja preocupada com o futuro do Concelho de 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que não era justo acusar o 
Partido Socialista desta situação visto que quando o Partido Socialista entendeu pôr o assunto 
à discussão era apenas a eliminação das Juntas de Freguesia das sedes dos Concelhos e as 
Freguesias com número inferior a seiscentos habitantes. ---------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que esperava que houvesse unidade de todos os 
autarcas para ser defendida a manutenção das nove Freguesias do Concelho de Nelas. --------- 
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3.2.COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PODER 
LOCAL, DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � ACUSA RECEPÇÃO DA 
PROPOSTA DE REVISÃO DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS � CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício n.º 90/CAOTPL, datado de 19 de Outubro de 2011, da Comissão de 
Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, da Assembleia da República, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Proposta de revisão da Lei das Finanças Locais, aprovada em reunião daquela Autarquia -
---- Recebeu esta Comissão, remetida por Sua Excelência a Presidente da Assembleia da 
República, a carta que V.ª Ex.ª lhe dirigiu relativa ao assunto em epigrafe, a qual mereceu a 
melhor atenção e de que foi dado conhecimento aos Senhores Deputados que integram esta 
Comissão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Informo ainda que aos Senhores Deputados ou aos respectivos Grupos Parlamentares 
caberá a eventual tomada de iniciativas acerca da matéria em causa.� ----------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------    
3.3.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � ACUSA RECEPÇÃO DA PROPOSTA DE 
REVISÃO DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS � CONHECIMENTO 
---- Presente o e-mail n.º 39706-0554AC, datado de 25 de Outubro de 2011, enviado pelo 
Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da República, enviado ao 
Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas, que a seguir se transcreve: ------
---- �Encarrega-me o Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do PCP, Deputado Bernardino 
Soares, de acusar a recepção e agradecer o envio de Moção, aprovada por esse órgão 
autárquico, sobre a revisão da Lei das Finanças Locais.� --------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
3.4.PEDIDO DE PAGAMENTO DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES � REQUERENTE: 
JORGE MANUEL DE JESUS FERRAZ � APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta, datada de 25 de Outubro de 2011, de Jorge Manuel de Jesus Ferraz, 
residente no Beco da Vala, n.º 2, em Folhadal, que a seguir se transcreve: ------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro, Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------
---- Acuso a recepção do vosso ofício n.º 4065, datado de 18 de Outubro de 2011, no qual foi 
mencionado o prazo de 10 dias para fazer o pagamento de 235,25 �, referente a água, mais 
juros, de facturas não liquidadas de Abril a Setembro de 2011. ------------------------------------- 
---- Venho pela presente reiterar a minha intenção de pagar e explicar que tal não me foi 
possível até agora por motivos de saúde e de desemprego. ------------------------------------------- 
---- Com efeito no ano de 2010, além de ter estado alguns meses sem qualquer espécie de 
rendimento, sofri uma operação cirúrgica, a qual me deixou muito debilitado. Passei então a 
receber de RSI o valor de 222,47 �. Como esta importância não faz face às despesas de 3 
pessoas e de saúde, dei entrada do requerimento para a reforma por invalidez, não tendo sido 
deferido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No dia 14/06/2011 requeri a reforma antecipada, tendo-me sido dito no princípio deste 
mês, na Segurança Social, em Viseu, que o processo aguarda conferência final, a qual, 
possivelmente, sairá em Novembro. --------------------------------------------------------------------- 
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---- Pelo exposto, venho solicitar a V.ª Ex.ª que me seja dilatado o prazo de pagamento das 5 
facturas em atraso, as quais liquidarei 2 (duas) por mês logo que me seja dada a reforma.� ---- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pelo 
requerente Jorge Manuel de Jesus Ferraz, no valor de 235,25 �, em prestações mensais, desde 
que se cumpra o previsto na lei. --------------------------------------------------------------------------  
3.5.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: ANA CRISTINA SILVA ALVES FIGUEIREDO � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 24 de Outubro de 2011, de Ana Cristina Silva Alves 
Figueiredo, residente no Bairro das Cocarinhas, n.º 11, em Carvalhal Redondo, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª, relativamente à notificação que recebi para efectuar o 
pagamento de dívida de água em execução fiscal, venho pedir autorização para fazer o 
pagamento em prestações mensais, comprometendo-se em assegurar o pagamento do 
consumo actual todos os dias 25 de cada mês.� -------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 24 de Outubro de 2011 e emitida pela 
Secção de Taxas e Licenças, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento de dívida de água em execução fiscal ----------------------------------- 
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que a Sr.ª Ana Cristina Silva Alves 
Figueiredo, residente no Bairro das Cocarinhas, n.º 11, em Carvalhal Redondo, solicita o 
pagamento fraccionado de uma dívida de água em execução fiscal que ascende a 810,88 �, 
acrescida dos respectivos juros de mora, que só são calculados à data do pagamento. -----------
---- Mais se informa que o consumo de água a que se refere a dívida reporta-se ao período de 
tempo que medeia entre Novembro/2009 e Setembro/2011. ----------------------------------------- 
---- Faz-se ciente que em 26/05/2009 foi deliberado aprovar por esta Câmara Municipal um 
outro plano de pagamento fraccionado referente a uma dívida em nome do marido da 
requerente, cujo plano não foi cumprido na íntegra. --------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 26 de Outubro de 2011, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------ 
---- �Pedido de pagamento de dívida de consumo de água, em execução fiscal. Requerente: 
Ana Cristina Silva Alves Figueiredo. -------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos podem ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
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 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (102,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, 
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no valor de 810,88 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal do 
consumo actual. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
requerente Ana Cristina Silva Alves Figueiredo, no valor de 810,88 �, em prestações mensais, 
desde que se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, atrás descrita. -------------------------- 
3.6.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: MÁRCIA MACEDO MAROTTO AGUIAR � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 25 de Outubro de 2011, de Márcia Macedo Marotto 
Aguiar, residente na Rua Fonte do Castanheiro, Bloco 1, 3.º Esq.º, em Nelas, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Márcia Macedo Marotto Aguiar, portadora do passaporte CX110572, contribuinte fiscal 
n.º 261912771, venho por este meio pedir o parcelamento que tenho com a Câmara da dívida 
de água, por não trabalhar, depender do meu marido e por isso não ter meios económicos, 
podendo pagar 70,00 euros mensais.� ---------------------------------------------------------------  
---- Presente, também, uma informação, datada de 26 de Outubro de 2011 e emitida pela 
Secção de Taxas e Licenças, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento de dívida de água em execução fiscal ----------------------------------- 
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que a Sr.ª Márcia Macedo Marotto 
Aguiar, residente na Rua Fonte do Castanheiro, Bloco 1, 3.º Esq.º, em Nelas, solicita o 
pagamento fraccionado de uma dívida de água em execução fiscal que ascende a 481,33 �, 
acrescida dos respectivos juros de mora, que só são calculados à data do pagamento. -----------
---- Mais se informa que o consumo de água a que se refere a dívida reporta-se ao período de 
tempo que medeia entre Setembro/2010 e Setembro/2011. ------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 26 de Outubro de 2011, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------ 
---- �Pedido de pagamento de dívida de consumo de água, em execução fiscal. Requerente: 
Márcia Macedo Marotto Aguiar. ------------------------------------------------------------------------ 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos podem ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
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 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (102,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, 
no valor de 481,33 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal do 
consumo actual. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
requerente Márcia Macedo Marotto Aguiar, no valor de 481,33 �, em prestações mensais, 
desde que se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, atrás descrita. --------------------------- 
3.7.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: AURORA DE JESUS GONÇALVES � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 28 de Outubro de 2011, de Aurora de Jesus 
Gonçalves, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Aurora de Jesus Gonçalves, solteira, desempregada, residente na Rua da Estação n.º 58, 
1.º, Esq.º, em Canas de Senhorim, vem requerer a V.ª Ex.ª autorização para pagar a minha 
dívida de água em prestações por não ter dinheiro para pagar a dívida e porque recebo de 
rendimento mínimo o valor de 480,00 �, pago 200,00 � de renda de casa, 50,00 � de luz, passe 
de estudante da minha filha mais velha no valor de 38,00 �, de saúde a minha filha do meio 
tem epilepsia e os três têm problemas de visão.� ------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 31 de Outubro de 2011 e emitida pela 
Secção de Taxas e Licenças, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento de dívida de água em execução fiscal ----------------------------------- 
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que a Sr.ª Aurora de Jesus Gonçalves, 
residente na Rua da Estação, n.º 58, 1.º, Esq.º, em Canas de Senhorim, solicita o pagamento 
fraccionado de uma dívida de água em execução fiscal que ascende a 312,89 �, acrescida dos 
respectivos juros de mora, que só são calculados à data do pagamento. ---------------------------- 
---- Mais se informa que o consumo de água a que se refere a dívida reporta-se ao período de 
tempo que medeia entre Outubro/2010 e Outubro/2011. ------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 02 de Novembro de 2011, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------ 
---- �Pedido de pagamento de dívida de consumo de água, em execução fiscal. Requerente: 
Aurora de Jesus Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos podem ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
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 (trinta e 
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seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (102,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, 
no valor de 312,89 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal do 
consumo actual. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
requerente Aurora de Jesus Gonçalves, no valor de 312,89 �, em prestações mensais, desde 
que se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, atrás descrita. --------------------------- 
3.8.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: SUSANA MARISA VIEIRA LOPES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta de Susana Marisa Vieira Lopes, residente na Quinta do Pomar, Lote 7, 
1.º Dt.º, em Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Venho por este meio informar que recebi uma vossa carta sobre o assunto de dívida de 
água em execução fiscal. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta carta refere que se eu não proceder ao pagamento em 10 dias a contar da data dessa 
mesma carta que me seria feita a interrupção de fornecimento de água, pois eu já vos enviei 
uma carta antes a pedir para fazer esse pagamento da dívida em prestações e ninguém me 
respondeu. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Já me desloquei à Câmara para fazer um requerimento para pagar em prestações e até hoje 
ninguém me disse nada e apenas só agora é que recebo esta carta de aviso. ----------------------- 
---- Ex.m.ª Senhora Presidente ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Gostaria de pagar esta dívida de 371,41 � em prestações pois eu sou a Senhora das 
pipocas que vos encheu os balões para a inauguração deste ano que já passou das Festas do 
Vinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pois enchi-vos os balões de graça e gostaria que respondesse ao meu pedido em pagar a 
minha dívida em prestações.� ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 31 de Outubro de 2011 e emitida pela 
Secção de Taxas e Licenças, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento de dívida de água em execução fiscal ----------------------------------- 
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que a Sr.ª Susana Marisa Vieira Lopes, 
residente na Quinta do Pomar, Lote 7, 1.º, Dt.º, em Nelas, solicita o pagamento fraccionado de 
uma dívida de água em execução fiscal que ascende a 409,34 �, acrescida dos respectivos 
juros de mora, que só são calculados à data do pagamento. ------------------------------------------ 
---- Mais se informa que o consumo de água a que se refere a dívida reporta-se ao período de 
tempo que medeia entre Maio/2010 e Outubro/2011. ------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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---- Presente, ainda, uma informação, datada de 02 de Novembro de 2011, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------ 
---- �Pedido de pagamento de dívida de consumo de água, em execução fiscal. Requerente: 
Susana Marisa Vieira Lopes. ------------------------------------------------------------------------ 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos podem ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
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 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (102,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, 
no valor de 409,34 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal do 
consumo actual. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
requerente Susana Marisa Vieira Lopes, no valor de 409,34 �, em prestações mensais, desde 
que se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, atrás descrita. --------------------------- 
3.9.GUARDA NACIONAL REPUBLICANA � COMANDO TERRITORIAL DE 
VISEU � SEPNA � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO  
---- Presente o e-mail n.º 254/11/SEPNA, datado de 31 de Outubro de 2011, da Guarda 
Nacional Republicana � Comando Territorial de Viseu � SEPNA, que a seguir se transcreve: -
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Com o fim da fase Delta e o encerramento da Equipa de Manutenção e Exploração de 
Informação Florestal da GNR, no CDOS de Viseu, no dia de hoje, aproveito para, em nome 
do Comando Territorial de Viseu, da Guarda Nacional Republicana, agradecer a colaboração 
prestada em mais uma época de protecção da floresta, o serviço desempenhado pelas equipas 
de vigilância do Município foram importantes na prevenção/vigilância, detenção e em alguns 
casos na 1.ª intervenção dos incêndios. ------------------------------------------------------------------ 
---- Uma palavra para a excelente coordenação desenvolvida pelos técnicos do GTF. -----------
---- Contamos com as equipas do Município que V.ª Ex.ª preside no próximo ano.� -------------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------     
 

4 � RECURSOS HUMANOS 
 

4.1.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE CINCO POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTES 
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OPERACIONAIS, DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE OPERACIONAL, EM 
REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 02 de Novembro de 2011, do Senhor Vice-Presidente 
da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: ----------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de cinco 
postos de trabalho de Assistentes Operacionais, da carreira geral de Assistente Operacional, 
em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado ---------------------------------------- 
---- �Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal e de reunião interna, concluiu-se, entre 
outros, que dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum para o 
preenchimento de cinco postos de trabalho da carreira geral de Assistente Operacional por 
tempo indeterminado nas seguintes áreas de competência: Auxiliares de Serviços Gerais, 
Auxiliar Administrativo, Operadores de Estações Elevatórias de Tratamento ou Depuradoras 
e Pedreiros, uma vez que aqueles postos de trabalho se revelam fundamentais à prossecução 
das actividades da autarquia no sector das obras. ------------------------------------------------------ 
---- Havendo um lugar vago de Pedreiro; dois de Auxiliares de Serviços Gerais; um de 
Auxiliar Administrativo e um de Operador de Estações Elevatórias de Tratamento ou 
Depuradoras no Mapa de Pessoal, e tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e do n.º 
1, 3, do artigo 7.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos 
serviços afectas a despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos com o 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e não 
ocupados, nos mapas de pessoal aprovados. ------------------------------------------------------------ 
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em reunião ordinária da assembleia 
municipal em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o funcionamento dos serviços. -----------
---- Foi verificada a existência de relevante interesse público no recrutamento e ponderada a 
carência de recursos humanos no sector de actividade a que se destina, bem como a evolução 
global dos recursos humanos do Município. ------------------------------------------------------------ 
---- Nesse sentido, informo V. Exa. que para a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, é necessária a aprovação do Órgão Executivo, conforme 
determina o artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e o n.º 3, do artigo 10.º, 
da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho, em conjugação com o artigo 50.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de Fevereiro, alínea a), do artigo 3.º e do n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de Abril de 2011 e 
ainda da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, artigo 38.º, do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 
Junho, do artigo n.º 9 e 10, da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho de 2010 e do artigo n.º 43, da 
Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, para que assim se possa iniciar o recrutamento dos 
trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos, e não ocupados, no 
mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indica em tabela. Esta decisão deverá assentar 
igualmente na redacção dos n.ºs 4 e 6, do art. 6.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. ---
---- Complementarmente a essa decisão, deverá ser igualmente designado e constituído um 
júri, nos termos do Artigo 20.º, da Portaria, já referida anteriormente, propondo-se que o 
mesmo seja constituído, pelos seguintes elementos: --------------------------------------------------- 
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---- Presidente: Eng.º Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira � Chefe de Divisão de Projectos 
e Planeamento Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vogais efectivos: Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira � Técnica Superior que substituirá a 
Presidente nas suas faltas e impedimentos e Eng.ª Susana Maria Daniel Abrantes Mesquita � 
Técnica Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vogais suplentes: Eng.ª Paula Alexandra Lopes Sampaio � Técnica Superior e Eng.ª 
Catarina Inês Mendonça Figueiredo � Técnica Superior. --------------------------------------------- 
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização dos 
respectivos Postos de Trabalho e as habilitações literárias exigidas: ------------------------------- 
 
Ref. 
 

Postos de 
trabalho  

Caracterização do Posto de Trabalho 
Nº de 
Lugares 

Habilitações 
Literárias 
exigidas 

 
Assisten-
tes Opera-
cionais 

Caracterização dos postos de trabalho: - 
Funções constantes no anexo à Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro, referido no n.º 2 
do artigo 49.º da mesma lei, às quais 
corresponde o grau 1 de complexidade 
funcional.  
Funções de natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico enquadradas em 
directivas gerais bem definidas e com graus 
de complexidade variáveis.  
Execução de tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos 
e serviços, podendo comportar esforço físico.  
Responsabilidade pelos equipamentos sob 
sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos.  

  

A Pedreiro 
 

Assegurar a execução de todos os trabalhos 
que envolvam o manuseamento e molde de 
pedra; executar alvenarias em pedra, tijolo ou 
blocos de cimento, podendo também fazer o 
respectivo reboco; proceder ao conserto de 
superfícies, nomeadamente leitos de estradas 
e outros pavimentos, espalhando asfalto 
líquido ou massas betuminosas com a ajuda 
do equipamento e ferramentas necessárias, 
zelando pela boa conservação dos mesmos e 
executar outros trabalhos similares ou 
complementares aos descritos. 

1 
Escolaridade 
Obrigatória 
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B 
 
 

Auxiliar 
Adminis-
trativo 
 

Efectuar o acompanhamento dos 
procedimentos de aquisições e de 
empreitadas e sua publicitação no portal dos 
contratos públicos; assegurar a manutenção 
dos processos existentes; reunir os 
documentos respeitantes aos contratos; 
organizar os processos de empreitadas que 
são enviados ao Tribunal de Contas; manter 
actualizado o mapa dos concursos; utilizar o 
programa do sistema de controle de 
empreitadas; dar apoio administrativo às 
Unidades Orgânicas de Projectos e 
Planeamento Municipal e de Águas, 
Saneamento e Estradas Municipais. 

1 
9.º Ano de 
Escolaridade 

 
C 
 

Auxiliar 
Serviços 
Gerais 

Assegurar o transporte de doentes e prestar 
socorro a vítimas de doenças súbitas ou de 
acidentes; prestar apoio em várias funções no 
quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas; 
acorrer a fogos urbanos e fogos florestais; 
efectuar a limpeza de veículos e a prestação 
de outros serviços previstos na legislação 
aplicável à função de bombeiro.  

2 

 
Escolaridade 
Obrigatória 
 

 
D 
 

Operador 
de Esta- 
ções Ele-
vatórias de 
Trata-
mento ou 
Depura-
doras 

Assegurar o funcionamento e manutenção da 
estação de tratamento de águas residuais, 
designadamente, limpeza de grelhas; 
verificar o bom funcionamento do 
equipamento electromecânico. Verificar as 
condições gerais do processo de 
sedimentação, procedendo à limpeza dos 
sedimentos quando necessário; verificar o 
grau de acidez das lamas, procedendo sempre 
que necessário às correcções que as normas 
técnicas aconselham; acompanhar com o 
necessário cuidado o processo de secagem 
das lamas; periodicamente retirar amostras de 
água depurada, a fim de se conhecer o grau 
de pureza, informando o superior hierárquico 
de qualquer anomalia verificada. 

1 

 
Escolaridade 
Obrigatória 
 

     
---- V. Exa. superiormente decidirá.� --------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Município de Nelas tem cada vez tem menos funcionários visto ter havido ultimamente 
muitas aposentações e que o Executivo Municipal irá reforçar o seu pedido ao Senhor 



 
Fls.__________ 

Reunião de 08-11-2011 

 

28

Secretário de Estado da Administração Local para aumentar o pessoal e assim ter funcionários 
para fazer obras por administração directa. ------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, 
dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
aprovar a abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de cinco 
postos de trabalho de Assistentes Operacionais, da carreira geral de Assistente Operacional, 
em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos termos e de acordo com a 
informação do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
5 � CONTABILIDADE 

 
5.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Outubro de 2011, no total de 792.953,18 � (setecentos e noventa e dois mil 
novecentos e cinquenta e três euros e dezoito cêntimos), referente a Operações Orçamentais e 
no total de 53.765,20 � (cinquenta e três mil setecentos e sessenta e cinco euros e vinte 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção 
de Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2011 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2011, n.º 21 e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 18, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------------------- 
5.3.ORÇAMENTO MUNICIPAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2012 � 
INÍCIO DOS TRABALHOS DE PREPARAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que se tinham iniciado os trabalhos de 
preparação para a elaboração do Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano de 2012. -
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 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 
6.1.1.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, referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
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destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 17 e 28 de Outubro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 17 e 28 de Outubro de 2011, a qual fica anexa a esta 
acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
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 nos Serviços de Urbanização e Edificação no período 
compreendido entre 17 e 28 de Outubro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
6.2.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., 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 19 e 31 de Outubro de 2011, 
constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------------- 
6.3.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � COLOCAÇÃO DE UMA 
PLACA PUBLICITÁRIA DE SINALIZAÇÃO. LOCAL: ZONA INDUSTRIAL I, DE 
NELAS. REQUERENTE: BATISTA SANGANHA - UNIPESSOAL, LD.ª � 
INDEFERIMENTO 
---- Presente uma informação, datada de 24 de Outubro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Licença de publicidade � Colocação de uma placa publicitária de sinalização � Registo 
n.º 9.619, de 26/08/2011. Local: Zona Industrial I, de Nelas. Requerente: Batista Sanganha, 
Unipessoal, Ld.ª -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Historial --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de afixação de um aplaca publicitária, com as seguintes 
dimensões de 1,00 x 0,30 m, para publicitar a actividade da empresa que o requerente explora 
na Zona Industrial 1, de Nelas, em Vilar Seco. --------------------------------------------------------- 
---- 2. A EP � Estradas de Portugal, S.A. emitiu parecer desfavorável, pelo facto de se poder 
confundir com a sinalização rodoviária, de acordo com o D.R. n.º 22-A/98, de 01/10 � parecer 
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2185 � processo n.º 9829vis, com registo de saída SAI-86150, de 30/09/2011, em anexo. ------
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ----  
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Nos termos do Artigo 14.º (Indeferimento): ---------------------------------------------------- 
---- 1 � O pedido de licenciamento de publicidade a que se aplica o presente Regulamento é 
indeferido, quando seja violada alguma disposição legal, e, especificamente, quando: ---------- 
---- Alínea b) Alguma entidade da administração central consultada para o licenciamento, em 
parecer fundamentado de facto e de direito, se pronuncie negativamente. -------------------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, proponho o indeferimento do pedido, de acordo com o parecer 
desfavorável da EP � Estradas de Portugal, S.A. -------------------------------------------------------
---- 2. De forma a efectuar a reapreciação do indeferimento, propõe-se a alteração do pedido, 
de forma a implantar as placas fora da zona da estrada (não poderá ser visível da estrada 
nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Note-se que, de acordo com o n.º 1, do Art.º 100.º, do Código do Procedimento 
Administrativo, o requerente tem direito a ser ouvido antes da decisão final ser tomada, pelo 
que sugiro que se promova a sua audiência prévia escrita. ------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, propôs à Câmara que se 
deferisse o solicitado pelo requerente, visto não se tratar de um pedido de licenciamento de 
publicidade, mas sim de sinalização de trânsito, indicativa da sede da firma ----------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, aproveitou para lembrar o Executivo 
Municipal que devia harmonizar os modelos das placas de sinalização. --------------------------- 
---- Tendo em conta a proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão do requerente 
de colocação de uma placa de sinalização, na Zona Industrial I, de Nelas, em que é requerente 
a firma Batista Sanganha, Unipessoal, Ld.ª, por não se enquadrar na legislação da publicidade, 
visto que a mesma se destina a sinalizar a sede da Firma, nos termos e de acordo com a 
proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, acima 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio. ------------- 
6.4.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS 
DE SENHORIM � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXA PELA EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTOS E 
RESPECTIVAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - ISENTAR, OU REDUZIR, OU 
INDEFERIR O PEDIDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de Outubro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela execução do ramal 
de esgotos e respectivas taxas administrativas � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. 
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Local: Canas de Senhorim. Requerente: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Canas de Senhorim ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
requisição do ramal de esgotos, ao abrigo do n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, do Regulamento 
e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, por ser considerada uma associação de carácter 
humanitário voluntário e/ou profissional. --------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Canas de Senhorim, do pagamento das taxas municipais devidas pela 
requisição do ramal de esgotos, referente às obras de ampliação do quartel da referida 
Associação, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio. ----------------- 

ENCERRAMENTO 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às dezasseis horas e cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta 
por mim, _________________________________________________, Coordenador Técnico 
de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da 
Unidade Orgânica Administrativa, que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua 
conformidade com a minuta já aprovada e assinada. -------------------------------------------------- 

A Presidente, 
__________________________________________ 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
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__________________________________________ 


