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ACTA N.º 16 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA DE 
AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE  

 
---- Aos trinta dias do mês de Agosto 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, 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David 
Sousa Paiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, dos Senhores Vereadores, Adelino José 
Borges Amaral e Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo. -------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
09 de Agosto de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 123.943,86 � (cento e vinte e três mil 
novecentos e quarenta e três euros e oitenta e seis cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 233.613,57 � (duzentos e trinta e três mil seiscentos e treze euros e cinquenta e 
sete 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 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. --------------------  

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE NELAS � PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO � APROVAÇÃO  
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---- Presente uma informação, datada de 24 de Agosto de 2011, da Unidade Orgânica de 
Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Construção do Centro Educativo de Nelas � Prorrogação de Prazo ---------------------------
---- Na sequência do ajuste directo, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, 
referente à empreitada �Construção do Centro Educativo de Nelas�, adjudicada no dia 6 de 
Janeiro de 2010 á empresa �Chupas e Morrão � Construtores de Obras Publicas, S.A.�, cujo 
prazo de execução termina em 29 de Agosto de 2011, tornou-se necessário executar trabalhos 
a mais cuja espécie ou quantidade não estava prevista no contrato, no valor de 119.636,61 � 
(S/IVA), aprovados em Reunião de Câmara de 26-07-2011. -----------------------------------------
---- De acordo com o estabelecido no artigo 375.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro, estes trabalhos foram objecto de contrato, celebrado em 23 de Agosto de 2011, 
ficando definido como prazo de execução dos trabalhos 20 dias. -----------------------------------
---- Assim, para cumprimento do estabelecido no n.º 1, do artigo 374.º, do Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, solicito a V. Ex.ª prorrogação graciosa do prazo de execução da 
obra por um período de 20 dias.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação graciosa do prazo de 
execução da obra �Construção do Centro Educativo de Nelas�, por um periodo de mais vinte 
dias, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Projectos e 
Planeamento Municipal, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------ 

 
2 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
MOVECHO � MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, S.A. - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 03 de Agosto de 2011, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno. -------------------------------------------------
---- 1 - Empresa Movecho -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com a empresa Movecho, contribuinte n.º 5020833646, localizada na Zona Industrial de 
Nelas, foi celebrado um protocolo para venda de aproximadamente 25 mil metros quadrados 
na Zona Industrial de Nelas para ampliar a sua fábrica de modo a avançar para uma área de 
negócio de transformação de madeiras e derivados. O mesmo foi feito na Secretaria da 
Câmara Municipal de Nelas aos 15 dias do mês de Outubro de 2008 e aprovado em reunião 
de Câmara, realizada em 28 de Outubro de 2008. ----------------------------------------------------- 
---- 2 � Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Estes serviços informam que o Município tem actualmente na Zona Industrial de Nelas, 
junto da empresa Movecho a seguinte parcela de terreno: ------------------------------------------- 
---- - Artigo rústico n.º 5583, sito ao �Beitoral�, Freguesia de Senhorim, Concelho de Nelas, 
com a área de 3.430 m2; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do protocolo aprovado em 28 de Outubro de 2008, a parcela acima identificada 
pode ser cedida nas condições habituais. ---------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------- 
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---- Face à informação do Técnico Superior, Dr. Luís Costa, atrás descrita, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência, à firma Movecho � Móveis de Escritório, 
S.A., do artigo rústico n.º 5583, sito ao �Beitoral�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Senhorim, com a área de 3.430 m2, nas condições gerais previstas para a venda 
de terrenos industriais e ainda nas condições acordadas no Protocolo, já aprovado em reunião 
ordinária pública desta Câmara Municipal, realizada em 28 de Outubro de 2008. ---------------- 
 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: JOSÉ VITOR CARVALHO DE 
ALMEIDA - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO PASSE ESCOLAR 
DO SEU EDUCANDO GONÇALO RODRIGUES ALMEIDA � EVENTUAL 
INDEFERIMENTO 
---- Presente um requerimento de José Vitor Carvalho de Almeida, que a seguir se transcreve:  
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Eu, José Vitor Carvalho de Almeida, Encarregado de Educação do aluno Gonçalo 
Rodrigues Almeida, venho solicitar a V.ª Ex.ª a comparticipação do passe escolar do meu 
educando. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 18 de Agosto de 2011, da Técnica Superior 
de Educação, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação da Escola Secundária de Nelas, que se anexa, informo V.ª 
Ex.ª que o Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias funciona nesta Escola do 
Concelho. Por este motivo o aluno Gonçalo Rodrigues Almeida, que procedeu ao 
encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Alves Martins, não deverá ser 
comparticipado no passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 
de Setembro, relativo aos transportes escolares. ------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar intenção de indeferir o pedido de 
comparticipação no encargo com o transporte escolar do aluno Gonçalo Rodrigues Almeida, 
nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
devendo promover-se, de acordo com o artigo 100.º, do Código do Procedimento 
Administrativo, a audiência prévia do interessado. --------------------------------------------------- 
3.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: FILIPA ALEXANDRA SIMÕES DA 
SILVA - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR - APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 09 de Agosto de 2011, de Filipa Alexandra Simões 
da Silva, residente na Rua Quelha da Gata, n.º 5, no Lugar e Freguesia de Lapa do Lobo, deste 
Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro -------------------- 
---- Solicitação de apoio para passe escolar ------------------------------------------------------------- 
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---- Eu, Filipa Alexandra Simões da Silva, portadora do Cartão de Cidadão com o n.º 
14901108, filha de António João Tralhão da Silva e de Ana Paula Felgosa Simões da Silva, 
residente na Rua Quelha da Gata, n.º 5, na Freguesia de Lapa do Lobo, vem por este meio 
solicitar apoio/comparticipação para adquirir passe escolar no ano lectivo de 2011/2012. ------
---- Mais se informa que por motivo do curso por mim escolhido para prosseguimento de 
estudos (10.º ano), apenas ser leccionado em Viseu � Liceu Viriato, ter assim de me deslocar 
diariamente para a cidade de Viseu, implicando custos bastante elevados ao nível de 
transporte. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Certa que este meu pedido terá da Vossa parte o melhor acolhimento. Aguardo decisão.� -
----- Presente, também, uma informação, datada de 10 de Agosto de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Técnico de Auxiliar de Saúde não 
funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Filipa Alexandra Simões da 
Silva procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Viriato e como 
tal deverá ser comparticipado em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 
3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. ------------ 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar da aluna Filipa Alexandra Simões da Silva. ------------------------------ 
3.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: JOÃO XAVIER ALVES 
FERNANDES - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DOS 
PASSES ESCOLARES DOS SEUS EDUCANDOS LUIS FILIPE GOMES MARQUES 
E DIANA MARIA GOMES MARQUES - APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta, datada de 02 de Agosto de 2011, de João Xavier Alves Fernandes, 
residente na Av.ª António Marques, n.º 253, em Caldas da Felgueira, Freguesia de Canas de 
Senhorim, deste Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- João Xavier Alves Fernandes, encarregado de educação do aluno Luís Filipe Gomes 
Marques, dezasseis anos, 8.º ano (ano a frequentar), Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos e 
Secundária Eng.º Dionísio A. Cunha e da aluna Diana Maria Gomes Marques, dezassete anos, 
9.º ano (ano que irá frequentar em curso), Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos e Secundária Eng.º 
Dionísio A. Cunha, vem por este meio solicitar o seguinte: o transporte dos alunos de casa 
(Av.ª António Marques, n.º 253, em Caldas da Felgueira) para a Escola (EB2,3/S Eng.º 
Dionísio A. Cunha), devido à falta de possibilidades financeiras. -----------------------------------
---- Agradecia a comparticipação de V.ª Ex.ª para este facto, por cada sobrinho, uma vez que 
apresento dificuldades económicas (reforma por invalidez e trabalho esporádico e precário da 
esposa).� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 22 de Agosto de 2011, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
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---- �Comparticipação de dois passes escolares -------------------------------------------------------- 
---- Em resposta ao solicitado pelo Senhor João Xavier Alves Fernandes, residente em Caldas 
da Felgueira, e depois de analisada a situação sócio-económica do agregado familiar, este 
Serviço informa que os alunos Luís Filipe Gomes Marques, de 16 anos de idade, e Diana 
Maria Gomes Marques, de 17 anos de idade, a frequentar o 8.º e 9.º anos de escolaridade da 
Escola de Ensino Básico 2,3/S Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de Senhorim, estão 
integrados num meio familiar caracterizado por baixos rendimentos provenientes da pensão 
de invalidez do encarregado de educação no valor mensal de 412,73� e do trabalho esporádico 
e ocasional da sua esposa. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A agravar a situação estão os problemas de saúde, quer do Luís, quer do Senhor João, que 
exigem um acompanhamento sistemático da Unidade de Saúde Familiar Estrela do Dão e do 
Hospital de São Teotónio (Departamento de Neurologia, Cardiologia e Desenvolvimento), 
exigindo por parte da família um esforço para a aquisição da medicação. -------------------------
---- De referir que decorre, no Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, um processo de 
regulação do poder paternal já que os pais dos alunos supracitados os abandonaram há cerca 
de três anos, estando actualmente em parte incerta, não contribuindo por isso com qualquer 
apoio económico para o seu sustento. Estão à guarda dos tios maternos � João Xavier e Maria 
Amélia Fernandes � desde essa data, nas Caldas da Felgueira. --------------------------------------
---- Deste modo e caso V.ª Ex.ª o entenda, o encargo com os dois passes escolares poderá ser 
suportado em 50%, para cada aluno, pela Autarquia. ------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social comprovado na informação da Técnica 
Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento 
da comparticipação de 50% do encargo com o transporte escolar dos alunos Luís Filipe 
Gomes Marques e Diana Maria Gomes Marques. ----------------------------------------------------- 
3.4.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA ALICE DE JESUS PAIS 
MARQUES - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO PASSE ESCOLAR 
DA SUA EDUCANDA DIANA MARGARIDA PAIS MARQUES - APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 23 de Agosto de 2011, de Maria Alice de Jesus Pais 
Marques, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Maria Alice de Jesus Pais Marques, encarregada de educação da aluna Diana Margarida 
Pais Marques, venho por este meio solicitar a comparticipação do passe escolar, para o ano 
lectivo 2011/2012, da minha educanda, para a Escola de Mangualde, uma vez que o curso de 
secretariado não é ministrado em nenhuma das Escolas do Concelho.� ----------------------------
---- Presente, também, uma informação, datada de 25 de Agosto de 2011, da Técnica Superior 
de Educação, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso Profissional de Técnicas de Secretariado 
não funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Diana Margarida Pais 
Marques procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para o Agrupamento de Escolas de 
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Mangualde e como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do 
ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes 
escolares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar da aluna Diana Margarida Pais Marques. ---------------------------------
3.5.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANA EMÍLIA FONSECA COSTA - 
PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DA SUA 
EDUCANDA ANDREIA FILIPA FONSECA ALMEIDA - APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta, datado de 23 de Agosto de 2011, de Ana Emília Fonseca Costa, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Eu, Ana Emília Fonseca Costa, Contribuinte n.º 196985277, venho por este meio pedir 
que seja concedido à minha filha Andreia Filipa Fonseca Almeida, portadora do Bilhete de 
Identidade n.º 15163445, transporte escolar gratuito desde Póvoa de Luzianes até á Escola 
Secundária de Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Faço este pedido porque estou desempregada e não tenho rendimentos mensais que me 
permitam pagar o transporte.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 25 de Agosto de 2011, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar. ----------------------------------------------------------------- 
---- Em resposta ao solicitado pela Sr.ª Ana Emília Fonseca Costa, residente em Póvoa de 
Luzianes, Freguesia de Senhorim, e depois de analisada a situação sócio-económica do 
agregado familiar, composto por dois elementos, mãe e filha, este Serviço informa que a 
aluna Andreia Filipa Fonseca Almeida, de 15 anos de idade, a frequentar o 10.º ano de 
escolaridade, da Escola Secundária de Nelas, está integrada num meio familiar caracterizado 
por baixos rendimentos provenientes unicamente da pensão de alimentos atribuída pelo seu 
pai e regulada pelo Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, no valor mensal de 100,00 �. ------
---- A agravar a situação está a recente situação de desemprego da Encarregada de Educação 
da aluna desde o passado mês de Junho, sem qualquer direito à prestação de desemprego, 
segundo informação do Serviço Local de Segurança Social de Nelas. De referir que, para 
superar esta situação actual de grave carência económica, o agregado familiar foi 
encaminhado por este Serviço a requerer a prestação de Rendimento Social de Inserção. -------
---- Deste modo e caso V.ª Ex.ª o entenda, o encargo com o passe escolar da aluna Andreia 
Almeida entre Póvoa de Luzianes � Nelas � Póvoa de Luzianes poderá ser suportado na 
totalidade pela Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social comprovado na informação da Técnica 
Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento 
do encargo com o transporte escolar da aluna Andreia Filipa Fonseca Almeida, na sua 
totalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.6.ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO 
DEFICIENTE MENTAL, DE VISEU E INTERNATO DR. VICTOR FONTES, DE 
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VISEU � RENOVAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS RUI 
JORGE COIMBRA SOARES E MARCELO ANTÓNIO LOIO DE FIGUEIREDO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um fax, datado de 02 de Agosto de 2011, da Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental, de Viseu, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Renovação de pedido de transporte ----------------------------------------------------------------- 
---- Vimos solicitar transporte para o nosso aluno, Rui Jorge Coimbra Soares, que no próximo 
ano lectivo, a iniciar em 01 de Setembro de 2011, continuará a frequentar o internato desta 
Instituição. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O aluno reside em Carvalhal Redondo e necessita de utilizar o transporte dessa Câmara 
que, às segundas e sextas-feiras, se desloca à APPACDM transportando outros alunos. --------
---- Reconhecidamente gratos pela colaboração prestada.� ------------------------------------------- 
---- Presente, também, um fax, datado de 01 de Agosto de 2011, da APPACDM � Internato 
Dr. Victor Fontes, de Viseu, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Venho por este meio e em conformidade com o que foi feito em anos anteriores em 
articulação com a Técnica Superior de Serviço Social, solicitar a V.ª Ex.ª a continuação de 
apoio a nível de transporte. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esse apoio consiste em disponibilizar o transporte e respectivo motorista às segundas-
feiras de manhã para transportar um utente ao Internato Dr. Victor Fontes e à sexta-feira, no 
período da tarde ir buscá-lo à referida instituição, deixando-o na sua residência, a ter início no 
dia 01 de Setembro de 2011. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Informo que se trata de jovem portador de deficiência mental, que não tem capacidade de 
se deslocar em transporte público, pertencente a famílias muito carenciadas e desorganizadas.  
---- O utente em causa é: ---------------------------------------------------------------------------------- 
----- - Marcelo António Loio de Figueiredo, residente na Rua 23 de Agosto, n.º 1, em Moreira 
de Cima, Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ciente que este assunto vai merecer de V.ª Ex.ª a maior atenção, ficamos a aguardar uma 
resposta, agradecendo desde já a vossa colaboração.� ------------------------------------------------
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 18 de Agosto de 2011, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Renovação de pedido de transporte. -------------------------------------------------------------- 
---- Em resposta ao solicitado pelas Instituições Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental, de Viseu e Internato Dr. Victor Fontes, de Viseu, este Serviço 
informa que os alunos Marcelo António Loio de Figueiredo e Rui Jorge Coimbra Soares estão 
integrados em agregados familiares carenciados e disfuncionais e identificados como jovens 
portadores de deficiência mental, não tendo por isso capacidade para utilizar o transporte 
público sozinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deste modo, depois de consultado o Serviço de Transportes e caso V.ª Ex.ª o entenda, 
parece viável a realização do transporte dos dois alunos supracitados, a partir de 1 de 
Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o transporte do aluno Rui Jorge Coimbra 
Soares, em viatura do município, às segundas-feiras, entre Carvalhal Redondo e a Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, de Viseu e às sextas-feiras, entre 
a referida Associação e Carvalhal Redondo, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita. ---------------------------------------------------- 
---- Mais deliberou, também, por unanimidade, autorizar o transporte do aluno Marcelo 
António Loio de Figueiredo, em viatura do município, às segundas-feiras, entre a sua 
residência e o Instituto Dr. Victor Fontes, de Viseu e às sextas-feiras, entre o referido Instituto 
e a sua residência, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Serviço 
Social, acima descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
4 � DIVERSOS 

 
4.1.INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA, I.P. � LISTAGEM DE 
UNIDADES PRIVADAS LICENCIADAS E RESPECTIVAS CAPACIDADES 
CONVENCIONADAS � CONHECIMENTO  
---- Presente a Circular n.º S/230/DTR/NLF/2011, do Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, I.P., com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Listagem de unidades privadas licenciadas e respectivas capacidades convencionadas ----- 
---- Junto tenho a honra de enviar a V.ª Ex.ª a listagem actualizada das unidades privadas, com 
ou sem fins lucrativos, licenciadas ou autorizadas a funcionar, que actuam no campo da 
prevenção secundária, através da prestação de cuidados de saúde na área da 
toxicodependência, com a informação do número de camas ou lugares autorizadas por 
unidade, do número de camas ou lugares em unidades convencionadas, bem como a direcção 
técnica ou clínica das mesmas. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se solicita a V.ª Ex.ª se digne dar conhecimento às associações e colectividades 
existentes na área de influência dessa Autarquia que superiormente dirige.� ----------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
4.2.BENS VENDIDOS NA FEIRA DO VINHO DO DÃO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma proposta de deliberação, apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �No âmbito da 20.ª Festa do Vinho do Dão e para assinalar o evento procedeu-se à 
compra de copos de vinho em vidro e respectiva bolsa de transporte. ------------------------------
---- Para minimizar os custos suportados pelo Município, pretende-se colocar à disposição dos 
visitantes da feira e de quaisquer outras pessoas que o pretendam, a possibilidade de adquirir 
os bens referidos e, também do Livro de Receitas do Chefe Hélio Loureiro, mediante os 
seguintes preços: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Designação  Preço unitário 
Copo    4,50 � 
Bolsa 4,50 � 
Copo + bolsa 6,50 � 
Livro de Receitas 10,00 � 
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  ---- Para cumprimento da Tabela de Taxas Municipais em vigor, no seu Anexo I, Serviços 
comuns e diversos, Artigo 13.1, na venda de edições municipais �b) Os valores a cobrar serão 
fixados pela Câmara Municipal tendo em consideração o preço do custo de cada unidade e 
respectivos encargos.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, solicito à Câmara que autorize a venda dos referidos bens pelos preços acima 
propostos.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação, atrás descrita, 
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, aprovando os 
preços de venda dos produtos indicados na proposta atrás descrita, pelos valores que constam 
naquela proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.3.PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR COM A ENTIDADE REGIONAL 
DE TURISMO DO CENTRO DE PORTUGAL, NO ÂMBITO DO EVENTO FEIRA 
DO VINHO DO DÃO � APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 465, datado de 15 de Julho de 2011, da Entidade Regional de 
Turismo do Centro de Portugal, com sede em Aveiro, que a seguir se transcreve: --------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Feira do Vinho do Dão 2011 � Envio de documentação -----------------------------------------
---- Na sequência da parceria entre a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e o 
Município de Nelas, no âmbito da realização do evento �Feira do Vinho do Dão 2011�, vimos 
por este meio remeter os seguintes documentos: ------------------------------------------------------- 
---- - Protocolo de Parceria, em dois exemplares. Agradecemos a devolução de um exemplar 
assinado para: Turismo Centro de Portugal, Rua João Mendonça, n.º 8, 3800-200 Aveiro. -----
---- - Nota de débito n.º 40/2011, de 15 de Julho, no valor de 2.200,00 �. -------------------------
---- Agradecemos que a transferência seja efectuada, com a maior brevidade possível, para o 
NIB: 003502390001825743054, da Caixa Geral de Depósitos.� ------------------------------------
---- Presente, também, um Protocolo de Parceria, que a seguir se transcreve: --------------------- 
---- �Protocolo de Parceria entre a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e o 
Município de Nelas no âmbito do evento Feira do Vinho do Dão 2011. ------------------------ --
---- Primeiro Outorgante ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, com o número de identificação 
508.808.324, neste acto representada pelo Ex.m.º Senhor Dr. Pedro Manuel Monteiro 
Machado, na qualidade de Presidente e o --------------------------------------------------------------- 
---- Segundo Outorgante ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O Município de Nelas, pessoa colectiva de direito público, com o número de 
identificação 506.834.166, neste acto representado pela Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara 
Municipal, Dr.ª Isaura Leonor Marques Figueiredo da Silva Pedro, --------------------------------
---- É celebrado o presente protocolo de parceria, adiante designado de protocolo, com as 
cláusulas seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Constitui objecto do presente protocolo a concretização de uma parceria entre o Primeiro 
Outorgante e o Segundo Outorgante, no âmbito das suas atribuições de valorização do seu 
território e respectivos recursos, tendo em vista a realização do evento �Feira do Vinho do 
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Dão 2011�, a decorrer no Município de Nelas, nos dias 2 a 4 de Setembro de 2011. -------------
---- Cláusula Segunda -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Primeiro Outorgante assume a responsabilidade de proceder à aquisição de bens e 
serviços inerentes ao objecto do presente protocolo, num valor máximo de 11.000,00 � (IVA 
incluído), conforme disposto no Código dos Contratos Públicos, bem como de candidatar a 
totalidade da despesa protocolada a sistema(s) de incentivo, no papel de promotor. -------------
---- 2. O Primeiro Outorgante compromete-se a pagar aos fornecedores dos serviços prestados 
no âmbito do objecto do protocolo no prazo máximo de 15 dias após o recebimento da 
comparticipação financeira proveniente do Programa Mais Turismo Mais Centro. --------------
---- 3. O Primeiro Outorgante assume a responsabilidade de disponibilizar os recursos 
humanos internos especializados necessários ao acompanhamento do evento. --------------------
---- 4. O Primeiro Outorgante assume a responsabilidade de divulgar os Eventos do Centro de 
Portugal 2011 nos seus meios internos de promoção. -------------------------------------------------
---- Cláusula Terceira -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Segundo Outorgante assume a responsabilidade financeira de comparticipar em 20% 
do montante protocolado. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A comparticipação do Segundo Outorgante deverá ser liquidada até ao dia 12 de 
Agosto de 2011, sob pena do objecto do presente protocolo não se realizar. ---------------------- 
---- 3. O Segundo Outorgante compromete-se em fornecer ao Primeiro Outorgante a Memória 
Descritiva do evento (incluindo componente financeira) até 60 dias antes da realização do 
evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. O Segundo Outorgante compromete-se em fornecer ao Primeiro Outorgante um 
relatório de execução técnica e financeira do evento até 30 dias após a sua conclusão. ----------
---- 5. O Segundo Outorgante compromete-se a incluir em todo o material de divulgação do 
evento, o logótipo da TCP, assim como os logótipos do Plano Operacional Regional Mais 
Centro, do Quadro de Referência Estratégico Nacional e da União Europeia. ---------------------
---- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A comparticipação do Segundo Outorgante será realizada na sequência da emissão de 
nota de débito por parte do Primeiro Outorgante no valor da despesa protocolada. Após 
liquidação da verba, o Primeiro Outorgante emitirá a respectiva guia de receita, que servirá 
como documento de quitação de dívida. ---------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Quinta ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Se a despesa total efectiva for inferior à despesa total protocolada, deve o Primeiro 
Outorgante proceder à emissão de nota de crédito em nome do Segundo Outorgante de forma 
a garantir o cumprimento integral do estipulado na Cláusula Terceira. -----------------------------
---- Cláusula Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A responsabilidade de cada um dos parceiros é aferida no âmbito das respectivas leis 
habilitantes, conforme a natureza jurídica das entidades intervenientes, remetendo em caso de 
dúvida para os meios comuns. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O protocolo entrará em vigor após a assinatura do mesmo. ---------------------------------- 
---- 2. O protocolo manter-se-á válido até ao momento do total e efectivo pagamento da 
comparticipação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Cláusula Oitava ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A resolução das questões emergentes do protocolo serão resolvidas por comum acordo 
entre os outorgantes, tendo em consideração os objectivos nele fixados.� ------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
resumindo o protocolo atrás descrito e realçando que a Entidade Regional de Turismo do 
Centro de Portugal assume a responsabilidade de pagar 80% da divulgação do evento �Feira 
do Vinho Dão 2011� e o Município de Nelas pagará apenas 20% dessa despesa. ---------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de parceria, a celebrar entre a 
Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e o Município de Nelas, no âmbito do 
evento Feira do Vinho do Dão 2011, atrás descrito. ------------------------------------------------ 
 

5 � RECURSOS HUMANOS 
 

5.1.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO, DE TÉCNICO SUPERIOR, 
DA CARREIRA GERAL DE TÉCNICO SUPERIOR, EM REGIME DE CONTRATO 
DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 05 de Agosto de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de um posto 
de trabalho, de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, 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 um posto de trabalho da carreira geral de Técnico Superior por tempo 
indeterminado na seguinte área de competência: - Contabilidade e Administração, uma vez 
que aquele posto de trabalho se revela fundamental à prossecução das actividades da autarquia 
nas áreas de actividade da Unidade Orgânica Financeira. --------------------------------------------
---- Havendo um lugar vago no Mapa de Pessoal, de Técnico Superior, na área de 
Contabilidade e Administração, 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 sessão 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, 
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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 e ainda, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, artigo 38, 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 do trabalhador necessário à ocupação do posto de trabalho previsto, e não 
ocupado, 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: ---------------------------------------------------
---- - Presidente: Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas � Vereador. ------------------------
---- - Vogais efectivos: Eng. Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira � Dirigente que substituirá 
a Presidente nas suas faltas e impedimentos e Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira � Técnica 
Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogais suplentes: Dra. Sandra Rita Vasconcelos Pereira � Técnica Superior e Dra. Paula 
Celeste Lourenço Vitória � Técnica Superior. ---------------------------------------------------------- 
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização do 
respectivo Posto de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: --------------------------------- 
 
Ref. 
 

Postos de 
trabalho / 
Unidade 
Orgânica 

Caracterização do Posto de Trabalho 
N.º de 
Luga-
res 

Habilitações 
Literárias 
exigidas 

 
 
A 

 
 
 
 
 
 
Técnico 
Superior 
de 
Contabi-
lidade 

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 3 de complexidade 
funcional, a desenvolver nas áreas de 
actividade da Unidade Orgânica Financeira, e 
inseridos nos seguintes domínios de 
actividade: 
- Emitir pareceres, projectos e informações e 
elaborar relatórios, de natureza técnica, em 
matéria de âmbito financeiro, que 
fundamentam e preparam a decisão; Coordenar 
e executar todas as tarefas inerentes à Unidade 
Orgânica Financeira, concretamente, no 
cumprimento do POCAL, LFL e outras 
normas legais, na execução do sistema  
contabilístico-orçamental, patrimonial e de 
custos; Promover a elaboração das Grandes 

 
 
 
1 

 
 
 
 
Licenciatura em 
Contabilidade e 
Administração 



 
Fls.__________ 

Reunião de 30-08-2011 

 

13

Opções do Plano e do Orçamento Municipal e 
organizar os processos necessários à sua 
execução, realizando as modificações 
orçamentais necessárias; Planificar, organizar 
e processar informação contabilística, 
respeitando as normas legais e os princípios 
contabilísticos geralmente aceites, executando 
tarefas como classificação, registo e 
conferência de documentos de receita e 
despesa, especialização de custos e proveitos; 
Acompanhar a actividade financeira, 
designadamente no cumprimento da legalidade 
na arrecadação das receitas e na realização de 
despesas; Acompanhar os processos de 
financiamento externo, designadamente os de 
empréstimos; Executar as tarefas nos 
programas informáticos ligados à área 
contabilística e financeira: SCA, GES, OAD, 
SIC, SCE, SGD, SGT, TAX, SGA, etc.; 
Organizar e elaborar os documentos de 
Prestação de Contas e colaborar na elaboração 
de Relatório de Gestão; Assegurar o 
cumprimento das obrigações tributárias; 
Elaborar as reconciliações bancárias e manter 
reconciliadas as contas correntes de 
fornecedores e outros devedores/credores; 
Manter organizado o arquivo dos documentos 
da Unidade Orgânica; Prestar informações, nos 
termos da lei, da área económica e financeira 
para diversos serviços internos e externos, 
nomeadamente a Informação SIIAL; 
Assegurar a inventariação de bens novos e 
manter o Cadastro do Património Municipal 
actualizado procedendo aos registos 
necessários; Administrar o Economato através 
de uma gestão de controlo de custos; 
Administrar o Armazém e assegurar a gestão 
de stocks. -------------------------------------------- 

---- V. Exa. superiormente decidirá.� --------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro 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 e Dr. Jorge 
David Sousa Paiva e uma abstenção do Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, 
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aprovar a abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de um 
posto de trabalho, de Técnico Superior, na área de Contabilidade e Administração, da carreira 
geral de Técnico Superior, em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos 
termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

6 � CONTABILIDADE 
 

6.1.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 14, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 11, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------- 
 

7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.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 
7.1.1.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 
compreendido entre 01 e 22 de Agosto de 2011, a qual fica anexa a esta acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
7.1.2.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 01 e 22 de Agosto de 2011, a qual 
fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 
7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO 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 
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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 01 e 22 de Agosto de 2011, a qual fica 
anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------- 
7.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: QUINTAIS, PÓVOA 
DE LUZIANES, FREGUESIA DE SENHORIM. REQUERENTES: ANTÓNIO 
MANUEL DA COSTA MORAIS, MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MORAIS 
FIGUEIREDO E MARIA BRANCA DA COSTA MORAIS MARQUES � 
APROVAÇÃO    
---- Presente uma informação, datada de 22 de Agosto de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico. Local: Quintais, Póvoa de Luzianes, Freguesia de Senhorim. Requerentes: António 
Manuel da Costa Morais, Maria de Fátima da Costa Morais Figueiredo e Maria Branca da 
Costa Morais Marques. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sitos aos �Quintais�, artigo 3935, localizado em Póvoa de 
Luzianes, sendo 2/4 a favor de António Manuel da Costa Morais, ¼ a favor de Maria de 
Fátima da Costa Morais Figueiredo e ¼ a favor de Maria Branca da Costa Morais Marques. -- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes António Manuel da Costa Morais, Maria de 
Fátima da Costa Morais Figueiredo e Maria Branca da Costa Morais Marques, de um prédio 
rústico, sito aos �Quintais�, em Póvoa de Luzianes, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Senhorim, sob o artigo número 3935, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 
7.4.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA � 
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS - TAXAS 
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PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA POPULAR E DE RECINTO 
IMPROVISADO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2011 � ISENTAR, OU REDUZIR, OU 
INDEFERIR O PEDIDO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 23 de Agosto de 2011, a isentar a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de 
Moreira, do pagamento das taxas municipais devidas pela emissão de licença pela realização 
de um divertimento público e licença especial de ruído referente à festa popular e de recinto 
improvisado, a realizar no dia 27 de Agosto de 2011, que a seguir se transcreve: ----------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 23 de Agosto de 2011, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de realização 
de um divertimento público e licença especial de ruído de festa popular e de recinto 
improvisado no dia 27 de Agosto de 2011 � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: 
Largo da Lage, em Moreira. Requerente: Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de 
Moreira ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de divertimento público e licença especial de ruído, Festa Popular, bem como da 
realização de evento desportivo de skates no polivalente da Associação de Moreira, a decorrer 
no dia 27 de Agosto de 2011, com início às 15:00 horas e términus às 04:00 horas, ao abrigo 
do n.º 2, da alínea c, do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, 
conforme fotocópias em anexo das respectivas certidões. --------------------------------------------
---- 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 
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que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais, por ser considerada uma associação sem fins lucrativos, recreativa e cultural, 
conforme registo na Direcção-Geral dos Impostos. ---------------------------------------------------- 
---- 2. 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.� -------------------------------------------------------------- 
7.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � UM AUTOCOLANTE 
PVC, NAS PORTAS DO TÁXI �PT NEGÓCIOS�. LOCAL: RUA DAS FLORES, N.º 
04, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: GERMANO AFONSO CABRAL � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Agosto de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licencia de publicidade � Um autocolante PVC, nas portas do táxi �PT Negócios� � 
Registo n.º 9441, de 22/08/2011. Local: Rua das Flores, n.º 04, em Canas de Senhorim. 
Requerente: Germano Afonso Cabral ------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de dois autocolantes nas portas da frente do 
táxi, com as seguintes dimensões: 59 cm x 17 cm, conforme desenho anexo. ---------------------
---- 2. 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: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação 
dos autocolantes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para a colocação de dois 
autocolantes nas portas da frente de um táxi, em que é requerente Germano Afonso Cabral, 
residente na Rua das Flores, n.º 04, em Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------
7.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � UM AUTOCOLANTE 
PVC, NAS PORTAS DO TÁXI �PT NEGÓCIOS�. LOCAL: RUA DAS FLORES, N.º 
04, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: GERMANO AFONSO CABRAL � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 22 de Agosto de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licencia de publicidade � Um autocolante PVC, nas portas do táxi �PT Negócios� � 
Registo n.º 9440, de 22/08/2011. Local: Rua das Flores, n.º 04, em Canas de Senhorim. 
Requerente: Germano Afonso Cabral ------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de dois autocolantes nas portas da frente do 
táxi, com as seguintes dimensões: 59 cm x 17 cm, conforme desenho anexo. ---------------------
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---- 2. 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: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação 
dos autocolantes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para a colocação de dois 
autocolantes nas portas da frente de um táxi, em que é requerente Germano Afonso Cabral, 
residente na Rua das Flores, n.º 04, em Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
7.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�SUPERMERCADO, MERCANAS, LD.ª�. LOCAL: AV.ª DA IGREJA, N.º 2, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: MERCANAS, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 22 de Agosto de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Supermercado, Mercanas, 
Ld.ª�. Local: Av.ª da Igreja, n.º 2, em Canas de Senhorim. Requerente: Mercanas, Ld.ª -------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 8413, de 21/07/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 20:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de supermercado, sito na Av.ª da Igreja, n.º 02, em Canas de Senhorim, em 
que é requerente a firma Mercanas, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
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 7.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�BAR DA MATA�. LOCAL: PARQUE DE SÃO MIGUEL, EM NELAS. 
REQUERENTE: FERNANDO MIGUEL DE SOUSA NEVES � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 22 de Agosto de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Bar da Mata�. Local: 
Parque de São Miguel, em Nelas. Requerente: Fernando Miguel de Sousa Neves ---------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 9442, de 22/08/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 09:00 h às 04:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento Bar da Mata, sito no Parque de São Miguel, em Nelas, em que é requerente 
Fernando Miguel de Sousa Neves, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------ 
7.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�DECRETO�. LOCAL: RUA DA LIBERDADE, N.º 2, EM NELAS. REQUERENTE: 
JOSÉ ANDRADE MARQUES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 22 de Agosto de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de renovação de mapa de horário para o ano de 2011 �Decreto�. Local: Rua da 
Liberdade, n.º 2, em Nelas. Requerente: José Andrade Marques ----------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 9186, de 11/08/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 07:30 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. --------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação de mapa de horário para o 
estabelecimento Decreto, sito na Rua da Liberdade, n.º 2, em Nelas, em que é requerente José 
Andrade Marques, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

6 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. --------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

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

 
__________________________________________ 


