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ACTA N.º 11 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM CATORZE DE JUNHO DE DOIS 
MIL E ONZE  

 
---- Aos catorze dias do mês de Junho 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, Helder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma 
abstenção do Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, a acta da reunião 
ordinária pública anterior, realizada em 31 de Maio de 2011, a qual tinha sido aprovada em 
minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas declarou que se absteve 
na votação da aprovação da acta da reunião ordinária pública, realizada em 31 de Maio 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: 434.730,36 � (quatrocentos e trinta e quatro mil 
setecentos e trinta euros e trinta e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
250.646,20 � (duzentos e cinquenta mil seiscentos e quarenta e seis euros e vinte cêntimos). -- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Resolução do contrato de cessão de exploração do bar do Parque de São Miguel, em 
Nelas, por incumprimento do concessionário � Aprovação. ------------------------------------------ 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou a moção, que 
a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �A valorização de qualquer território passa, de forma essencial, pela valorização e 
reconhecimento da qualidade e valor distintivo dos seus produtos endógenos. -------------------
---- O Município de Nelas participou, em conjunto com alguns dos seus produtores de vinhos 
de qualidade, no Concurso Internacional �Selezione del Sindaco�, organizado pela Citá del 
Vino, de Itália e pela Rede Europeia de Cidades do Vinho, RECEVIN, tendo obtido 
classificações de elevado destaque e importância. ----------------------------------------------------- 
---- Assim, propõe-se a atribuição de um Voto de Reconhecimento e Louvor: --------------------
---- - À Sociedade Fontes da Cunha, S.A., pela medalha de prata obtida pelo seu vinho 
�Quinta do Mondego� e, muito especialmente, pelo elevado prestígio da Grande Medalha de 
Ouro obtida pelo vinho �Munda 2008�, no concurso já referido, distinção esta que só é 
atribuída em alguns anos, quando aparecem vinhos de excepcional qualidade, sendo a 
primeira vez que o júri do concurso a atribui a um vinho de fora de Itália; ------------------------
---- - À Quinta do Sobral, pela medalha de ouro obtida pelo seu vinho �Reserva de 2006�, no 
mesmo concurso; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - À Vinícola de Nelas, pela medalha de ouro obtida pelo seu vinho Status � Touriga 
Nacional, no mesmo concurso; --------------------------------------------------------------------------- 
---- - À Quinta do Carvalhão Torto, pela medalha de ouro obtida pelo seu vinho Reserva 
2007, no mesmo concurso; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Ao produtor Carlos Pedro Barahona Fonseca Paes de Brito, pela medalha de prata obtida 
pelo seu vinho Barão de Nelas � Touriga Nacional/Aragonês, 2007. -------------------------------
---- Mais se propõe um igual voto de reconhecimento e louvor à Quinta da Fata pela alta 
distinção obtida pelo seu vinho no Concurso Internacional Wine Challenge, em Londres, onde 
foi premiado com medalha de ouro. --------------------------------------------------------------------- 
---- Importa aqui reconhecer o esforço de todos os produtores e agricultores que, com o seu 
esforço, elevam o nome de Nelas aos mais elevados patamares do reconhecimento 
internacional da excelência.� ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a moção, atrás descrita, apresentada pelo 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. -------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que as medalhas, atrás referidas, serão 
entregues aos medalhados no próximo dia 14 de Julho de 2011, no Salão Nobre dos Paços do 
Município de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na sequência do agradecimento feito, na última reunião de Câmara, pelo Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, o Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou, também, uma proposta de Voto de Louvor, ao 
Académico Basket Club de Nelas, extensivo aos seus jogadores, técnicos e dirigentes, pelos 
cinco títulos alcançados na época desportiva 2010/2011, que a seguir se indicam: --------------- 
---- Andebol: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- - Seniores � Taça da Associação de Andebol de Viseu; ------------------------------------------
---- - Iniciados � Troféu de Melhor Equipa do Distrito a disputar a 1.ª Divisão Nacional 
atribuído pela Associação de Andebol de Viseu. ------------------------------------------------------ 
---- Futsal: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Juniores � Campeão Distrital; - 2.º lugar no grupo B, da Taça Nacional. --------------------
---- - Juvenis � Campeão Distrital (só vitórias); - Meias-finais da Taça Nacional. ----------------
---- - Iniciados � Campeão Distrital (só vitórias). ------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de louvor atribuído ao Académico 
Basket Club de Nelas e apresentado pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que, 
os agradecimentos que proferiu, quer na última reunião de Câmara, quer na última sessão 
ordinária da Assembleia Municipal, foram feitos pelo facto de o Sport Lisboa e Nelas ter 
estado na iminência de ser extinto e que a Senhora Presidente da Câmara tudo fez para que tal 
não acontecesse. --------------------------------------------------------------------------------------------     
---- O Senhor Vereador, Adelino José Borges Amaral, apresentou um requerimento, datado de 
14 de Junho de 2011, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Pelo presente, venho solicitar a V.ª Ex.ª me sejam facultados, logo que seja possível, 
cópias dos seguintes projectos, relativos a obras em execução, que incluam memória 
descritiva, plantas principais (em escala reduzida, se necessário), calendarização da obra, 
cronograma financeiro, procedimento concursal e acta da decisão de adjudicação: -------------- 
---- - Construção de Centro Escolar de Nelas; ---------------------------------------------------------- 
---- - Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234; ---------------------------------------------------- 
---- - Requalificação da Variante de Nelas. ------------------------------------------------------------- 
---- Sem mais, apresento os meus respeitosos cumprimentos.� -------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador, Adelino José Borges Amaral, apresentou, também, um requerimento, 
datado de 14 de Junho de 2011, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Pelo presente, venho solicitar a V.ª Ex.ª me sejam facultados, logo que seja possível, os 
seguintes documentos contabilísticos, relativos aos anos de 2010 e 2011: -------------------------
---- - Balancetes de contas do Razão, com movimento, relativos às datas de encerramento, de 
todos os meses desde Outubro de 2010 a Maio de 2011; ---------------------------------------------
---- - Balancetes de Contas de Fornecedores, discriminadas por fornecedor, dos mesmos 
meses; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Mapas de execução orçamental (económica), da receita e da despesa, relativos às datas 
de encerramento, também dos meses de Outubro de 2010 a Maio de 2011; -----------------------
---- - Mapas de execução das Grandes Opções do Plano, relativos às datas de encerramento 
dos mesmos meses; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Listagem de dívidas, responsabilidades e garantias prestadas pela Autarquia perante 
terceiros, incluindo bancos, discriminada, à data de 31 de Maio de 2011. -------------------------  
---- Sem mais, apresento os meus respeitosos cumprimentos.� -------------------------------------- 
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---- Os Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, 
apresentaram a declaração que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 
---- �Ao tomar conhecimento do Despacho e Parecer Final, da Inspecção Ordinária Sectorial 
ao Município de Nelas, da IGAL, datado de 08 de Março de 2010, que manda proceder ao 
arquivamento dos autos e iliba de responsabilidades financeiras os colaboradores da 
Autarquia responsáveis pelos serviços objecto de Inspecção, ---------------------------------------- 
---- - Manifestamos a nossa satisfação pelo desagravo que este Parecer representa para o 
Município de Nelas e congratulamo-nos pelo facto dos técnicos da Autarquia ficarem assim 
libertos de ameaças de eventuais procedimentos disciplinares ou criminais; ----------------------
---- - Rogamos à Senhora Presidente da Câmara que dê conhecimento aos colaboradores, 
directa e indirectamente envolvidos neste processo inspectivo; -------------------------------------
---- - Reiteramos a nossa confiança no profissionalismo e competência com que os técnicos da 
Autarquia desempenham as suas funções e cumprem com zelo as instruções que lhe são 
dadas, no pressuposto que, dessa forma contribuem para a defesa dos interesses da Autarquia 
e do Concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sugerimos que em procedimentos futuros deva haver um maior envolvimento dos 
dirigentes políticos na tomada de decisões e sua execução, tendo como primeira preocupação 
o cumprimento da lei e que as responsabilidades sejam assumidas, de forma plena e solidária, 
também pelos dirigentes.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Anexo a esta declaração, encontra-se fotocópia do Parecer Final n.º 6/2010, datado de 08 
de Março de 2010, emitido pela Inspecção Geral da Administração Local, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Objecto: Inspecção Ordinária Sectorial ao Município de Nelas. Apenso de Eventuais 
Responsabilidades Financeiras. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Atento o relatório de inspecção, as respostas em contraditório a fls. 72-77, 79-82, 84-88 e 
o projecto de parecer final que antecede, concordo com o proposto e, em consequência, sugiro 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Se arquivem os autos; ------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Se dê conhecimento ao Tribunal de Contas, para ponderação em futuras acções, da 
matéria a que se reporta o Quadro de �Eventuais Responsabilidades Financeiras� de fls. 18 a 
24, sendo a mesma relativa a procedimentos irregulares detectados nas áreas de efectivação 
das despesas, falta de cabimentação prévia, situação que segundo os alegantes foi já corrigida  
e na não aplicação da contabilidade de custos no caso da execução de obras por administração 
directa, situação também já reparada. -------------------------------------------------------------------- 
---- III. Se faça constar a matéria destes autos no processo do Município de Nelas, pós 
inspecção, para consideração em acção inspectiva futura, como matéria de risco. ----------------
---- À consideração de Sua Excelência o Secretário de Estado da Administração Local.� -------
---- O Senhor Vereado Adelino José Borges Amaral afirmou que a declaração e o parecer 
final, atrás descritos, referiam-se à última inspecção ordinária à Câmara Municipal de Nelas e 
que, assim, solicitava que a Senhora Presidente da Câmara desse conhecimento do relatório 
final aos funcionários da Autarquia, visto que no referido relatório era realçada a dedicação e 
o profissionalismo dos mesmos e que era um desagravo para a Autarquia, visto ter estado sob 
suspeita de irregularidades e ilegalidades. -------------------------------------------------------------- 
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---- A Senhora Presidente informou a Câmara que a última inspecção ordinária efectuada ao 
Município de Nelas incidiu sobre o primeiro ano de mandato da sua presidência e dos últimos 
anos da presidência do Senhor Dr. José Lopes Correia. Que, de facto, foram detectadas 
ilegalidades no mandato do Dr. José Lopes Correia, as quais estavam a ser analisadas em 
Tribunal e que no seu mandato foram detectadas pequenas irregularidades. De seguida, a 
Senhora Presidente da Câmara questionou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral no 
sentido de saber como é que ele tinha tido acesso àquele documento visto que ela, Presidente 
da Câmara, que deveria ter sido a primeira a ter conhecimento do relatório, nada sabia. --------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
também não tinha conhecimento do relatório apresentado pelo Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral, mas que, de facto, estavam a decorrer processos em Tribunal referentes aos 
mandatos do Senhor Dr. José Lopes Correia. ----------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal ia questionar a 
Inspecção Geral da Administração Local no sentido de saber como é que um Senhor Vereador 
da Oposição tinha tido acesso a um relatório final de uma inspecção ordinária e a Senhora 
Presidente da Câmara não tinha conhecimento desse relatório final. -------------------------------
----- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os documentos, atrás 
referidos, eram do domínio público, que estavam à distância de um clik, visto ter sido essa 
uma das práticas adoptadas pelo Governo Socialista que ainda se encontrava em funções. -----
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que estava habituada a receber informações do 
Governo pelas vias oficiais. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

  
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS OFICINAS, GARAGENS E ESTALEIROS � 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS - APROVAÇÃO  
---- Presente um auto de recepção definitiva, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
---- �Auto de Recepção Definitiva da obra de �Construção/Ampliação das Oficinas, Garagens 
e Estaleiros�, adjudicada à firma �Omnitrade, S.A.�, pela importância de 124.497,16 � (cento 
e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e sete euros e dezasseis cêntimos), S/IVA. --------- 
---- Aos vinte e quatro dias do mês de Maio do ano de dois mil e onze, compareceram no local 
em que se executou a obra acima mencionada, em Nelas, Freguesia de Nelas, Concelho de 
Nelas, o Sr. Eng.º Luís Almeida Ferreira, como representante da Câmara Municipal de Nelas 
e o Sr. Eng.º Diogo Oliva Nunes de Albuquerque Osório, como representante do empreiteiro, 
que constituem a Comissão de Recepção da empreitada acima referenciada, a fim de 
procederem, na presença do respectivo projecto e caderno de encargos à vistoria técnica e aos 
exames de todos os trabalhos executados, integrados nesta obra, tendo verificados que todos 
os trabalhos que fazem parte desta empreitada se encontram bem conservados, sem anomalias 
aparentes, razão pela qual a consideram em condições de ser recebida a título definitivo. ------ 
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---- Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto, que vai ser assinado pelos 
referidos membros da Comissão.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Construção/Ampliação das Oficinas, Garagens e Estaleiros�, atrás descrito, bem como 
libertar as respectivas garantias apresentadas para esta obra. --------------------------------------- 
 

2 � DIVERSOS 
 

2.1.LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO � NÚCLEO REGIONAL DO 
CENTRO � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 24 de Maio de 2011, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
Núcleo Regional do Centro, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Agradecimento ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em nome da Direcção do Núcleo Regional do Centro, da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, não quero deixar de prestar um sincero agradecimento pela colaboração de V.ª Ex.ª 
no apoio ao desenvolvimento das actividades do Grupo de Voluntariado Comunitário de 
Nelas, no âmbito das comemorações do 70.º aniversário da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
2.2.GRUPO DE VOLUNTARIADO COMUNITÁRIO DA LIGA PORTUGUESA 
CONTRA O CANCRO DO CONCELHO DE NELAS � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO  
---- Presente uma carta do Grupo de Voluntariado Comunitário da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro do Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- No assinalar das Comemorações do 70.º Aniversário da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
vem o Grupo de Voluntariado Comunitário da Liga Portuguesa Contra o Cancro do Concelho 
de Nelas agradecer a V.ª Ex.ª, reconhecidamente, a prestimosa colaboração prestada.� ---------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------
2.3.CP � COMBOIOS DE PORTUGAL � ENCERRAMENTO DE BILHETEIRAS � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o fax n.º 416603, datado de 06 de Junho de 2011, da CP � Comboios de 
Portugal, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Dirigimo-nos a V.ª Ex.ª em virtude de mais uma comunicação do Sindicato Ferroviário da 
Revisão Comercial Itinerante, que teima em prestar falsas informações que põem em causa o 
bom-nome da CP e da equipa que represento. ----------------------------------------------------------
---- Reiteramos a informação de que a CP não pretende encerrar qualquer bilheteira da Linha 
da Beira Alta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Poderão ocorrer situações em que a eficiência da gestão dos recursos humanos obrigue a 
alterações pontuais do horário de funcionamento das bilheteiras. -----------------------------------
---- Enquadram-se neste cenário as alterações que preconizamos efectuar na bilheteira de 
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Nelas, nos próximos dias 07 e 09 do corrente mês e que correspondem à antecipação, em 30 
minutos, do encerramento da bilheteira de Nelas para as 21h15, em vez das 21h45, por forma 
a permitir a viagem de regresso do trabalhador ali em serviço para a sua sede na Guarda, 
através do comboio Inter-Cidades às 21h35. ----------------------------------------------------------- 
---- Lamentamos este mau entendido e disponibilizamo-nos para reunião convosco em local a 
combinar, para esclarecer este tipo de situações e abordar outros assuntos do vosso interesse.�  
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------    
2.4.RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DO 
PARQUE DE SÃO MIGUEL, EM NELAS, POR INCUMPRIMENTO DO 
CONCESSIONÁRIO � APROVAÇÃO 
---- Em virtude da Senhora Vanda Maria Pereira Duarte, mesmo depois de ter sido notificada, 
não ter cumprido o estipulado no número um, da cláusula terceira, do �Contrato de Cessão de 
Exploração do Bar do Parque de São Miguel, em Nelas�, celebrado em 29 de Maio de 2009, 
entre a referida concessionária e este Município de Nelas, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder à resolução do referido contrato. --------------------------------------------- 
2.5.CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DO ART.º 408.º, DO 
DEC.LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO � CÓDIGO DOS CONCURSOS 
PÚBLICOS, PARA ATRIBUIÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR DO PARQUE DE 
SÃO MIGUEL, EM NELAS, PARA O QUINQUÉNIO 2011-2015 � PROGRAMA DE 
CONCURSO/CADERNO DE ENCARGOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Junho de 2011, do Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
---- �CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DO ART.º 408.º, DO 
DEC.LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO � CÓDIGO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, 
PARA ATRIBUIÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR DO PARQUE DE SÃO MIGUEL, EM 
NELAS, PARA O QUINQUÉNIO 2011-2015 � PROGRAMA DE CONCURSO/CADERNO 
DE ENCARGOS � APROVAÇÃO ---------------------------------------------------------------------- 
---- Do Programa de Concurso/Caderno de Encargos para atribuição da exploração do Bar do 
Parque de São Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2011/2015, é a seguinte: -------------------- 
---- �Concessão de Serviços Públicos, nos termos do Art.º 408.º, do Dec.Lei nº 18/2008, de 29 
de Janeiro, Código dos Concursos Públicos, para atribuição da exploração do Bar do Parque 
de São Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2011/2015. -------------------------------------------- 
---- Artigo 1.º a) Entidade Contratante: Câmara Municipal de Nelas, NIPC 506834166, - 
Praça do Município � 3520 - 001 Nelas; Telefone 232 941 300; FAX 232 940 899; E-mail 
cmn@mail.telepac.pt --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 2.º - Órgão que tomou a decisão de deliberar: Câmara Municipal de Nelas. ---------
---- Artigo 3.º - Local, dia e hora da abertura das propostas: No dia e hora designados no 
respectivo Edital, realizar-se-á, em reunião da Câmara Municipal, a abertura das propostas 
apresentadas para adjudicação de �Exploração do Bar do Parque S. Miguel, em Nelas para o 
quinquénio 2011/2015�. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 4.º - Prazo de entrega das propostas: As propostas bem como os documentos que a 
acompanham devem ser entregues em formato de papel e encerrados em invólucro opaco e 
fechado em cujo rosto deve conter a expressão �Contém proposta para atribuição da 
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exploração do Bar do Parque de São Miguel, em Nelas�, a designação da entidade adjudicante 
e dirigida à Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas � Praça do Município, 3520 � 001 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 5.º - Prazo para apresentação das propostas: As propostas deverão ser apresentadas 
até às 16:00 horas, do dia 11 de Julho de 2011, sendo abertas na reunião de Câmara do dia 
seguinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 6.º - Documentos que acompanham as propostas: Os concorrentes deverão 
apresentar, juntamente com a proposta, os seguintes documentos: ----------------------------------
---- 1) Bilhete de identidade; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2) Cartão de contribuinte fiscal; --------------------------------------------------------------------- 
---- 3) Cartão de empresário em nome individual ou cartão de pessoa colectiva, consoante se 
trate de concorrente singular de empresário em nome individual ou de pessoa colectiva; -------
---- 4) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS 
ou IRC, na qual se contenha o carimbo de recibo, ou para os concorrentes não empresários 
declaração em como se comprometem a apresentar declaração de início de actividade no 
prazo de oito dias a contar do recebimento da comunicação de lhes haver sido comunicada a 
concessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5) Declaração do concorrente com indicação da sua experiência profissional no ramo; -----
---- 6) Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em 
conformidade com o modelo de declaração (Anexo I) que se anexa, assinada pelo concorrente 
ou por representante que tenha poderes para o obrigar. -----------------------------------------------
---- Artigo 7.º - Modo de apresentação das propostas: As propostas devem ser redigidas 
obrigatoriamente em língua portuguesa com letra bem legível, sem rasuras nem emendas e 
devem contar, pelo menos, com o nome do concorrente, respectiva morada ou sede social. ----
---- O valor da proposta deverá ainda ser indicado por extenso e por algarismos e não deve 
incluir IVA e não poderá ser inferior a � 1.800,00 anuais, entendendo-se que na falta daquela 
menção, o preço apresentado não inclui aquele imposto. ---------------------------------------------
---- Artigo 8.º - Obrigações do Concessionário: Constituem obrigações do concessionário: ----
---- a) Informar o concedente de qualquer circunstância que possa condicionar o normal 
desenvolvimento das actividades concedidas; ---------------------------------------------------------- 
---- b) Fornecer ao concedente, ou a quem este designar para o efeito, qualquer informação ou 
elaborar relatórios específicos sobre aspectos relacionados com a execução do contrato, desde 
que solicitadas por escrito; -------------------------------------------------------------------------------- 
----- c) Obter todas as licenças, certificações, credenciações e autorizações necessárias ao 
exercício das actividades integradas ou de algum modo relacionadas com o objecto do 
contrato, salvo estipulação contratual em contrário e ao pagamento de água e luz necessários 
ao funcionamento das instalações apurados através dos aparelhos de medição homologados 
no País; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Quaisquer outras previstas na lei ou no contrato. ----------------------------------------------
---- Artigo 9.º - Direitos do Concessionário: Constituem direitos do concessionário: ------------
---- a) Explorar, em regime de exclusivo, a obra pública ou a serviço público concedidos; -----
---- b) Receber a retribuição prevista no contrato; ----------------------------------------------------- 
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---- c) Utilizar, nos termos da lei e do contrato, os bens do domínio público necessários ao 
desenvolvimento das actividades concedidas; ---------------------------------------------------------- 
---- d) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato. ----------------------------------------------
---- Artigo 10. º - Prazo de manutenção das propostas: Os concorrentes são obrigados a 
manter as respectivas propostas pelo prazo de 66 dias contados da data do termo do prazo 
fixado para a apresentação das propostas. --------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 11.º - Critério de adjudicação: A adjudicação será efectuada à proposta mais 
vantajosa atendendo aos seguintes factores, enumerados por ordem decrescente da sua 
importância: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Preço anual - 50%; --------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Experiência profissional dos concorrentes -30%; ---------------------------------------------- 
---- c) Residência na área do Concelho de Nelas � 20%. --------------------------------------------- 
---- A classificação final será obtida pelo somatório das classificações atribuídas a cada um 
deles de acordo com as seguintes fórmulas: ------------------------------------------------------------ 
---- a) Preço anual - Pr = P/PA X 50. Pr = Pontuação atribuída ao preço em percentagem; P = 
Valor da proposta. PA = Valor da proposta de mais alto preço; Os critérios b) e c) serão 
pontuados de acordo com o seguinte: -------------------------------------------------------------------- 
---- b) Experiencia profissional dos concorrentes: 1) Experiência no ramo de actividade. 0 
anos � 10 pontos; Por cada ano a mais soma 2 pontos. ------------------------------------------------
---- c) Residência: 1) Na área do concelho - 10 pontos; 2) Fora da área do concelho - 0 pontos; 
---- A classificação final será obtida pelo somatório das classificações atribuídas a cada um 
deles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A fórmula para a sua determinação é PA = P + EP + R em que PA = pontuação atribuída 
ao factor �pagamento anual�, em percentagem, P = pontuação atribuída ao �preço�, EP = 
pontuação atribuída à �experiência profissional�, R = pontuação atribuída à �residência�. -----
---- Artigo 12.º - Pagamento do preço estipulado: O preço da exploração é pago em 
duodécimos mensais, no Sector de Taxas e Licenças da Divisão Administrativa da Câmara 
Municipal, do dia 1 ao dia 10 do mês anterior àquele a que disser respeito, sendo actualizável 
anualmente de acordo com o factor legal de correcção que vier a vigorar no mesmo período, 
para as rendas de estabelecimentos comerciais e ou industriais. -------------------------------------
---- Artigo 13.º - Prazo/Duração: A exploração é atribuída pelo prazo de cinco anos, com 
início no mês seguinte ao da comunicação de adjudicação, renovando-se automaticamente 
após o seu termo por período de apenas um ano, se não for denunciada por qualquer das 
partes e por escrito, com a antecedência mínima de 90 dias. ----------------------------------------- 
---- Artigo 14.º - Realização de obras: O beneficiário da exploração fica obrigado a realizar, 
exclusivamente à sua custa, todas as obras e benfeitorias necessárias à instalação e 
funcionamento do bar, designadamente as referentes ao fornecimento de água e electricidade. 
Todas as obras de conservação e benfeitorias a empreender pelo beneficiário da exploração, 
necessitam de consentimento prévio da Câmara Municipal de Nelas, dado por escrito. ---------
---- Artigo 15.º - Bens afectos à concessão: ------------------------------------------------------------ 
---- 1 - À concessão corresponde um estabelecimento, que integra os bens móveis e imóveis 
afectos àquela e os direitos e obrigações destinados à realização do interesse público 
subjacente à celebração do contrato. --------------------------------------------------------------------- 
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---- 2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se afectos à concessão todos 
os bens existentes à data de celebração do contrato, assim como os bens a criar, construir, 
adquirir ou instalar pelo concessionário em cumprimento do mesmo, que sejam 
indispensáveis para o adequado desenvolvimento das actividades concedidas, 
independentemente de o direito de propriedade pertencer ao concedente, ao concessionário ou 
a terceiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 - O concessionário só pode onerar bens do domínio público afectos à concessão 
mediante autorização, que deve acautelar a compatibilidade daquela oneração com o normal 
desenvolvimento das actividades concedidas. ---------------------------------------------------------- 
---- 4 - O concessionário só pode alienar ou onerar bens próprios essenciais ao 
desenvolvimento das actividades concedidas mediante autorização do concedente, que deve 
salvaguardar a existência de bens funcionalmente aptos à prossecução daquelas actividades. --
---- 5 - O concessionário pode alienar ou onerar bens próprios não essenciais ao 
desenvolvimento das actividades concedidas desde que garanta a existência de bens 
funcionalmente aptos à prossecução daquelas actividades. ------------------------------------------- 
---- 6 - Tratando-se de bens abrangidos, nos termos do contrato, por cláusula de transferência, 
à respectiva alienação ou oneração é aplicável o disposto no n.º 4. ---------------------------------
---- 7 - O concessionário pode tomar de aluguer, por locação financeira ou por figuras 
contratuais afins bens e equipamentos a afectar à concessão desde que seja reservado ao 
concedente o direito de, mediante contrapartida, aceder ao uso desses bens e suceder na 
respectiva posição contratual em caso de sequestro, resgate ou resolução da concessão, não 
devendo, em qualquer caso, o prazo de vigência do respectivo contrato exceder o prazo de 
vigência do contrato de concessão a que diga respeito. -----------------------------------------------
---- Artigo 16.º - Equipamentos e benfeitorias introduzidas: ----------------------------------------- 
---- 1. Todo o equipamento é da conta e responsabilidade do concessionário; ---------------------
---- 2. Todas as obras e benfeitorias, bem como o equipamento fixo existente ou a adquirir 
pelo beneficiário da exploração no termo da concessão, passam automaticamente para a 
propriedade da Câmara Municipal de Nelas. ----------------------------------------------------------- 
---- Artigo 17.º - Direitos do concedente: --------------------------------------------------------------- 
---- Constituem direitos do concedente, a exercer nos termos e condições do contrato ou da lei 
e com os efeitos que destes resultem: -------------------------------------------------------------------- 
---- a) Estabelecer as tarifas mínimas e máximas pela utilização das obras públicas ou dos 
serviços públicos; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Sequestrar a concessão; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Resgatar a concessão; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- d) Exigir a partilha equitativa do acréscimo de benefícios financeiros, nos termos do 
disposto no artigo 341.º; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato. ---------------------------------------------- 
---- Artigo 18.º - Sequestro: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Em caso de incumprimento grave pelo concessionário de obrigações contratuais, ou 
estando o mesmo iminente, o concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o 
desenvolvimento das actividades concedidas. ---------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 14-06-2011 

 

11

---- 2 - O sequestro pode ter lugar, designadamente, nas seguintes situações: ---------------------
---- a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, total ou parcial, de 
actividades concedidas; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- b) Quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e regular 
desenvolvimento das actividades concedidas ou no estado geral das instalações e 
equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade daquelas actividades ou a 
integridade e segurança de pessoas e bens. ------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 19.º - Obrigações legais: O beneficiário da exploração fica obrigado ao 
cumprimento das disposições legais aplicáveis aos estabelecimentos de restauração e bebidas 
e ao pagamento de todas as taxas, licenças e impostos, despesas de telefone, água e luz e 
ainda todos e quaisquer outros encargos que forem devidos pela exploração quer à fazenda 
nacional, quer à Câmara Municipal de Nelas, quer ainda, a quaisquer outras entidades. ---------
---- Artigo 20.º - Exploração das instalações: O beneficiário da exploração garantirá sempre 
em boas condições de higiene e limpeza do bar, esplanada e zona envolvente, bem como 
providenciará por que seja mantida a maior compostura do seu pessoal e dos frequentadores 
das instalações concessionadas. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 21.º - Resolução unilateral do contrato de concessão: A Câmara Municipal reserva-
se o direito de intervir em qualquer momento e dar por finda a exploração, sem pagamento de 
qualquer indemnização, caso não estejam a ser cumpridas as normas previstas no Caderno de 
Encargos ou outras não previstas, mas que prejudiquem terceiros ou sejam ofensivas da moral 
pública ou quando, no prazo que lhe for intimado, o beneficiário da exploração não ter 
providenciado no sentido de dar cumprimento às obrigações impostas neste Programa de 
Concurso/Caderno de Encargos. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 22.º - Transmissão das instalações: Em caso algum, o beneficiário da exploração 
poderá dar de trespasse, sublocar ou ceder a qualquer outro título, mesmo temporário ou 
acidentalmente, o estabelecimento. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 23.º - Proibição de conversão do contrato: O beneficiário da exploração não poderá 
alegar a seu favor qualquer titulo ou disposição de lei respeitante ao inquilinato comercial 
e/ou outro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 24.º - Horário de funcionamento: O bar terá os horários de funcionamento 
aprovados para estabelecimentos do mesmo ramo existentes no concelho de Nelas e 
licenciados pelas competentes autoridades oficiais. --------------------------------------------------- 
---- Artigo 25.º - Qualidade dos utensílios e equipamentos: Todo o equipamento necessário ao 
normal funcionamento bem como os materiais de utilização ou de serviço e outros utensílios, 
cuja aquisição compete ao concessionário, como louças, talheres, toalhas de mesa e tudo o 
restante necessário ao funcionamento do bar, deverá ser de qualidade e apresentação 
condignas com as instalações em que se inserem. ----------------------------------------------------- 
---- Artigo 26.º - Suspensão: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1 - Em caso de incumprimento grave pelo concessionário de obrigações contratuais, ou 
estando o mesmo iminente, o concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o 
desenvolvimento das actividades concedidas. ---------------------------------------------------------- 
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---- 2 - O sequestro pode ter lugar, designadamente, nas seguintes situações: ---------------------
---- a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, total ou parcial, de 
actividades concedidas; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- b) Quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e regular 
desenvolvimento das actividades concedidas ou no estado geral das instalações e 
equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade daquelas actividades ou a 
integridade e segurança de pessoas e bens. ------------------------------------------------------------- 
---- 3 - Verificada a ocorrência de uma situação que pode determinar o sequestro da 
concessão, o concedente notifica o concessionário para, no prazo que lhe for razoavelmente 
fixado, cumprir integralmente as suas obrigações e corrigir ou reparar as consequências dos 
seus actos, excepto tratando-se de uma violação não sanável. --------------------------------------- 
---- 4 - Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre o concedente e as entidades 
financiadoras, o direito destas de intervir na concessão nas situações de iminência de 
sequestro, este apenas pode ter lugar depois de o concedente notificar a sua intenção às 
entidades financiadoras. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 - Em caso de sequestro, o concessionário suporta os encargos do desenvolvimento das 
actividades concedidas, bem como quaisquer despesas extraordinárias necessárias ao 
restabelecimento da normalidade da execução ou exploração da obra pública ou da 
normalidade da exploração do serviço público. -------------------------------------------------------- 
---- 6 - O sequestro mantém-se pelo tempo julgado necessário pelo concedente, com o limite 
máximo de um ano, sendo o concessionário notificado pelo concedente para retomar o 
desenvolvimento das actividades concedidas, na data que lhe for fixada. --------------------------
---- 7 - Se o concessionário não puder ou se se opuser a retomar o desenvolvimento das 
actividades concedidas ou se, tendo-o feito, continuarem a verificar -se os factos que deram 
origem ao sequestro, o concedente pode resolver o contrato. ---------------------------------------- 
---- Artigo 27.º - Resgate por parte do concedente: ----------------------------------------------------
---- 1 - O concedente pode resgatar a concessão, por razões de interesse público, após o 
decurso do prazo fixado no contrato ou, na sua falta, decorrido um terço do prazo de vigência 
do contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - O resgate é notificado ao concessionário no prazo previsto no contrato ou, na sua falta, 
com pelo menos seis meses de antecedência. ----------------------------------------------------------- 
---- 3 - Em caso de resgate, o concedente assume automaticamente os direitos e obrigações do 
concessionário directamente relacionados com as actividades concedidas desde que 
constituídos em data anterior à da notificação referida no número anterior. -----------------------
---- 4 - As obrigações assumidas pelo concessionário após a notificação referida no n.º 2 
apenas vinculam o concedente quando este haja autorizado, prévia e expressamente, a sua 
assunção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 - Em caso de resgate, o concessionário tem direito a uma indemnização correspondente 
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o benefício 
que resulte da antecipação dos ganhos previstos. ------------------------------------------------------
---- 6 - A indemnização referida no número anterior é determinada nos termos do contrato ou, 
quando deste não resulte o respectivo montante exacto, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 566.º do Código Civil. ----------------------------------------------------------------------------- 
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---- 7 - O resgate determina a reversão dos bens do concedente, afectos à concessão, bem 
como a obrigação de o concessionário entregar àquele os bens abrangidos, nos termos do 
contrato, por cláusula de transferência. ------------------------------------------------------------------ 
---- 8 - A caução e as garantias prestadas são liberadas um ano após a data do resgate, 
mediante comunicação dirigida pelo concedente aos respectivos depositários ou emitentes. ---
---- Artigo 28.º - Resolução pelo concedente: ---------------------------------------------------------- 
---- 1 - Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste 
previstos e do direito de indemnização nos termos gerais, o concedente só pode resolver o 
contrato quando se verifique: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Desvio do objecto da concessão; ----------------------------------------------------------------- 
---- b) Cessação ou suspensão, total ou parcial, pelo concessionário da execução ou 
exploração de obras públicas ou da gestão do serviço público, sem que tenham sido tomadas 
medidas adequadas à remoção da respectiva causa; --------------------------------------------------- 
---- c) Recusa ou impossibilidade do concessionário em retomar a concessão na sequência de 
sequestro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Repetição, após a retoma da concessão, das situações que motivaram o sequestro; ------
---- e) Ocorrência de deficiência grave na organização e desenvolvimento pelo concessionário 
das actividades concedidas, em termos que possam comprometer a sua continuidade ou 
regularidade nas condições exigidas pela lei e pelo contrato; ----------------------------------------
---- f) Obstrução ao sequestro; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- g) Sequestro da concessão pelo prazo máximo permitido pela lei ou pelo contrato. ---------
---- 2 - Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre o concedente e as entidades 
financiadoras, o direito destas de intervir na concessão nas situações de iminência de 
resolução da concessão pelo concedente, esta apenas pode ter lugar depois de o concedente 
notificar a sua intenção às entidades financiadoras. --------------------------------------------------- 
---- 3 - A resolução do contrato determina, além dos efeitos previstos no contrato, a reversão 
dos bens do concedente e a obrigação de o concessionário entregar àquele, no prazo que lhe 
seja fixado na notificação a que se refere o número anterior, os bens afectos à concessão 
abrangidos por eventual cláusula de transferência. ---------------------------------------------------- 
---- Artigo 29.º - Termo da concessão: O beneficiário da exploração obriga-se, finda a 
concessão, a entregar a parte do edifício e as demais instalações utilizadas em perfeito estado 
de conservação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 30.º - Casos omissos: Os casos omissos no presente Programa de 
Concurso/Caderno de Encargos serão resolvidos e decididos, caso a caso, pela Câmara 
Municipal de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 31.º - Falsidade de documentos e declarações: --------------------------------------------
---- A falsificação de qualquer documento ou a prestação de falsas declarações determina a 
caducidade da adjudicação concessão que será comunicada à entidade competente para efeitos 
de procedimento criminal, conforme previsto no artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 
de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 32.º - À Câmara Municipal de Nelas reserva-se o direito de proceder ou não à 
adjudicação, caso as condições apresentadas nas propostas não convenham aos seus 
interesses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Artigo 33.º - À Câmara Municipal de Nelas reserva-se também o direito de proceder ou 
não à adjudicação, caso ao titular da proposta vencedora não lhe seja reconhecida a necessária 
idoneidade para o cumprimento do objecto do presente concurso.� -------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, atrás descrita, apresentada 
pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, bem como 
aprovou, por unanimidade, que a referida informação passe a valer como sendo o Programa 
de Concurso/Caderno de Encargos, para atribuição da exploração do Bar do Parque de São 
Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2011/2015. ----------------------------------------------------- 
---- Por último, foi também, aprovado, por unanimidade, o Programa de Concurso/Caderno de 
Encargos, para atribuição da exploração do Bar do Parque de São Miguel, em Nelas, para o 
quinquénio 2011/2015, devendo as propostas serem entregues até ao dia 11 de Julho de 2011, 
para serem abertas na reunião ordinária do dia seguinte. --------------------------------------------- 
 

3 � RECURSOS HUMANOS 
 

3.1.PREENCHIMENTO DE TRÊS LUGARES DE ASSISTENTE TÉCNICO � APOIO 
À CULTURA � RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de Junho de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Preenchimento de três lugares de Assistente Técnico � Apoio à cultura � Reserva de 
Recrutamento Interna ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por deliberação do órgão executivo de 14/12/2010, foi autorizado a abertura de um 
procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de três postos de trabalho de 
Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico - apoio à Cultura, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto por aviso datado de 21 de Janeiro de 
2011, e publicado no Diário da República, II Série, n.º 32, de 15 de Fevereiro de 2011. Dando 
cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 
foi publicada também em D.R. na 2.ª série, por aviso n.º 11665/2011, de 26 de Maio de 2011, 
a lista unitária de ordenação final dos candidatos homologada, constituindo-se uma reserva de 
recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do artigo 40.º da Portaria n.º83-A/2009. --------------
---- Havendo necessidade de ocupar mais três postos de trabalho, no âmbito deste 
procedimento concursal, com lista de reserva de recrutamento interna homologada, e tendo 
esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º da Portaria n.º 83-
A/2009, o recrutamento para o lugar em causa opera-se nos termos do previsto na alínea d), 
do n.º 1, do artigo 54.º e no 55.º, da LVCR. ------------------------------------------------------------ 
---- Havendo no Mapa de Pessoal três lugares vagos, de Assistente Técnico, da carreira geral 
de Assistente Técnico � Apoio à Cultura, devidamente cabimentado, e tendo em conta o 
disposto no n.º 2, do artigo 6.º e alínea b), do n.º 1, 3 e 4 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 sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
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lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento dos serviços, 
sou a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento dos postos de trabalho em causa. ----
---- V. Exa. superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques 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 Helder José Gomes Ambrósio, prover 
três lugares de Assistente Técnico, na área funcional de Apoio à Cultura, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, com candidatos da reserva de recrutamento 
interna, aprovados em concursos anteriores, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ---------------------------------------------- 
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Maio de 2011, no total de 893.606,50 � (oitocentos e noventa e três mil 
seiscentos e seis euros e cinquenta cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 
50.766,20 � (cinquenta mil setecentos e sessenta e seis euros e vinte cêntimos), referente a 
Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. ------ 
4.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2011 � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da Modificação às Grandes Opções do Plano para o ano 
de 2011, n.º 7, a qual fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------- 
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.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 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 23 de Maio de 2011 e 03 de Junho de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo 
dela parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
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compreendido entre 23 de Maio de 2011 e 03 de Junho de 2011, a qual fica anexa a esta acta 
(Anexo III), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------
5.1.3.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 pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 23 de Maio de 2011 e 03 de Junho 
de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------- 
5.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 23 de Maio de 2011 e 03 de Junho de 
2011, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------------------- 
5.3.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 01 de Junho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. -------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 6069, de 25/05/2011 � �Mediação de Seguros�, de Mestre Batista 
Seguros, Ld.ª, sito na Rua Gago Coutinho, n.ºs 46/48, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 17:00h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao sábado e domingo. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 6112, de 25/05/2011 � �Feira Shop, Produtos Alimentares, Ld.ª�, 
sito na Av.ª 21 de Março, n.º 7-A, em Santar, com o horário de funcionamento do horário de 
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Verão, das 09:15 h às 18:30 h, no horário de Inverno, das 09:15 h às 18:00h, com paragem 
para almoço das 12:00 h às 15:00h e encerramento semanal à quinta-feira à tarde. -------------- 
---- - Registo de entrada n.º 6186, de 27/05/2011 � �Mini-Mercado�, de José Alberto de 
Almeida, sito na Rua do Cimo do Povo, n.º 29, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
funcionamento das 08:30 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao domingo à tarde. -------------------------------------------------------------                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 6323, de 31/05/2011 � �Café Alberto�, de Ana Cristina Borges 
Fernandes, sito na Rua António Joaquim Henriques, n.º 8, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 07:00h às 23:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às quinze horas e quarenta 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, 

 
__________________________________________ 


