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ACTA N.º 23 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM DEZ DE NOVEMBRO DE DOIS 
MIL E DEZ  

 
---- Aos dez dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dez, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, reuniu pelas dez horas e trinta minutos, 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 Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David 
Sousa Paiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta reunião ordinária, programada para as quinze horas do dia nove de Novembro de 
dois mil e dez, foi, tendo em conta o falecimento do Membro da Assembleia Municipal de 
Nelas, Senhor Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves, cujo funeral foi realizado nesse dia e a 
essa hora, adiada para as dez horas e trinta minutos, de hoje, dia dez de Novembro de dois mil 
e dez, com a mesma natureza e com a mesma Ordem de Trabalhos. -------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com seis votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges 
Amaral, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. 
Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada em 26 de Outubro de 
2010, 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 26 de Outubro de 
2010, 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: 438.216,07 � (quatrocentos e trinta e oito mil 
duzentos e dezasseis euros e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 242.270,79 � 
(duzentos e quarenta e dois mil duzentos e setenta euros e setenta e nove cêntimos). ------------ 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. � Escalas de turnos de farmácias para 
o ano de 2011 � Aprovação. ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- - Sport Lisboa e Nelas � Pagamento de subsídio atribuído � Aprovação. ---------------------
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los 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. ---------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, 
apresentaram o Voto de Pesar, que foi subscrito pela Senhora Presidente da Câmara e por 
todos os Senhores Vereadores e que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Manifestamos desta forma o nosso mais profundo pesar pelo falecimento recente do 
nosso amigo RUI JOAQUIM CABRAL CARDOSO DAS NEVES, Autarca e cidadão ilustre, 
personalidade marcante da nossa vida colectiva. ------------------------------------------------------- 
---- No exercício das funções que desempenhou, enquanto Deputado da Nação e como 
Adjunto do Governo Civil de Viseu, mas principalmente na qualidade de Vereador da Câmara 
Municipal e de Membro da Assembleia Municipal, sempre norteou a sua conduta pela defesa 
dos valores e princípios, com lealdade, honestidade e sentido de justiça. --------------------------
---- Pessoa de convicções fortes e seguras, simultaneamente um sonhador e idealista, fez da 
sua vida uma missão, ao serviço do bem público, muitas vezes com sacrifício da vida pessoal, 
apenas pela simples vontade de servir. ------------------------------------------------------------------ 
---- Homem culto e de grande capacidade intelectual, pôs todo o seu saber e dinamismo ao 
serviço de uma causa nobre, que foi sem dúvida a bandeira maior de toda a sua carreira 
política, a luta pelo desenvolvimento do Concelho e pela melhoria do bem-estar e das 
condições de vida das suas populações. ----------------------------------------------------------------- 
---- A sua visão de futuro, o seu sentido estratégico, a sua perseverança e capacidade de 
diálogo, cativaram a admiração de todos e fizeram dele uma referência incontornável do 
desenvolvimento económico e social do Concelho. --------------------------------------------------- 
---- Também nas áreas da promoção do desporto e da cultura, que lhe eram muito gratas, a sua 
influência fica marcada, quer pela concretização de infra-estruturas, quer pela realização de 
eventos, sempre na prossecução de um objectivo que era a valorização da nossa identidade e 
da nossa cultura. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Sugerimos, que em ocasião oportuna, o Município lhe possa prestar uma justa e condigna 
homenagem, evocando e preservando a memória de um dos maiores vultos da história recente 
do nosso Concelho.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Voto de Pesar atrás descrito, foi aprovado por unanimidade e deliberado dar 
conhecimento, dele, à Família. --------------------------------------------------------------------------- 
  

ORDEM DO DIA 
 

1 � SUBSÍDIOS 
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1.1.ALTERAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO COM O ACADÉMICO BASKET CLUBE DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 26 de Outubro de 2010, do Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 
---- �Alteração de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Académico 
Basket Clube de Nelas ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Através do pedido em anexo, vem o Académico Basket Clube de Nelas (ABC de Nelas), 
solicitar a alteração do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para a época de 
2010/2011 (CPDD). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Clube indica dois motivos para este pedido, a saber: ------------------------------------------
---- - O facto da obrigatoriedade do ABC, dado o valor atribuído ultrapassar os � 50.000,00, 
indicar um Revisor Oficial de Contas; e, ---------------------------------------------------------------- 
---- - Devido ser obrigatório o pagamento dos transportes efectuados pelas equipas seniores 
do clube. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, e face ao solicitado, propõe-se que o CPDD para a época de 2010/2011 aprovado 
em reunião de Câmara no dia 14/09/2010, nomeadamente as cláusulas 4.ª e 5.ª e a eliminação 
da cláusula 11.ª, seja alterado conforme o proposto. -------------------------------------------------- 
---- Anexa-se a esta informação o Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
época de 2010/2011 a celebrar com o Académico Basket Clube de Nelas, já com as alterações 
introduzidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração da Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara, solicitando que 
despache favoravelmente e sujeite, posteriormente, a ratificação da Câmara.� --------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um despacho, datada de 29 de Outubro 
de 2010, da Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: ----------------------------
---- �Concordo. Agendar próxima reunião de Câmara.� --------------------------------------------- 
---- Presente, também, um e-mail, datado de 21 de Outubro de 2010, do Académico Basket 
Club de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo ABC de Nelas 2010-2011 (Nova 
Proposta) � Agora com Anexo. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Aceite os meus melhores cumprimentos. ----------------------------------------------------------- 
---- No seguimento das reuniões havidas entre a Autarquia e a Direcção do ABC de Nelas, 
concluímos, em conjunto, que seria mais vantajoso reenquadrar o Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo (CPDD) do ABC de Nelas, época 2010-2011. --------------------- 
---- O motivo radica na questão da obrigatoriedade do ROC que o CPDD inicial contempla e 
o que isso implicaria em termos de excessiva oneração para o clube (entre 4.500,00 � a 
5.500,00 � por ano, ou mesmo mais, valores que nos foram sendo apresentados durante este 
hiato temporal, tendo por base as avenças que estes técnicos costumam cobrar). ----------------- 
---- Ora esta verba, além de representar um gasto incomensurável dentro do apoio concedido, 
não traria vantagens nem para o Clube, nem sequer para o Concelho, uma vez que nenhum 
gabinete ou residente é Revisor Oficial de Contas. ---------------------------------------------------- 
---- Sendo assim, mau-grado retirar-se do protocolo valores na ordem dos 17.010,00 � (menos 
dois escalões de formação do Andebol � Bambis e Minis = 10.000,00 �, bem como o corte de 
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5.000,00 � no apoio à equipa sénior de Andebol e 2.010,00 � no apoio à equipa sénior de 
Futsal), é preferível esta possibilidade, mediante o compromisso da Autarquia nos apoiar 
pontualmente em iniciativas que organizemos no sentido de colmatar esta muito significativa 
perda de verbas para suportar os custos estimados para o clube para a época 2010/2011. -------
---- Assim, propomos que às equipas seniores (Andebol e Futsal), que com a decisão por parte 
da Autarquia de este ano cobrar os transportes, acrescendo mais este corte, são severamente 
penalizadas, sejam contempladas, como forma compensatória, com transportes gratuitos 
(valor já referenciado pelo clube e rondará os 4.500,00 �). ------------------------------- 
---- No que se refere à cativação, quer das verbas ainda destinadas às equipas seniores 
(2.510,00 �), quer do apoio referente às equipas da formação de Andebol (2 equipas = 
10.000,00 �), este poderá ser compensado como V.ª Ex.ª assim o entender, apoiando outras 
iniciativas do clube não constantes no plano de actividades regulares apresentado. Confiamos 
inteiramente no seu elevado bom senso e sentido de justiça. ----------------------------------------- 
---- Desta forma deve pois ser alterada a cláusula 4.ª (conforme a proposta seguinte), bem com 
a 11.ª, no meu entendimento (por ser a do ROC). ------------------------------------------------ 
---- Cláusula 4.ª (Custo previsto do Programa e financiamento) ------------------------------------- 
---- O custo estimado para a realização efectiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 49.990,00 (Quarenta e nove mil novecentos e noventa 
euros), correspondente a: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - � 4.990,00 relativos à participação da equipa sénior na 3.ª Divisão do Campeonato 
Nacional de Futsal, da Federação Portuguesa de Futebol; -------------------------------------------- 
---- - � 5.000,00 relativos à participação de uma equipa sénior na 3ª Divisão do Campeonato 
Nacional de Andebol, da Federação de Andebol de Portugal; --------------------------------------- 
---- - � 25.000,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futsal da Associação 
de Futebol de Viseu em cinco escalões de formação, com equipas devidamente orientadas por 
técnicos credenciados, e constituídas por pelo menos 80% de atletas que sejam residentes no 
concelho de Nelas; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - � 15.000,00 relativos à participação nos campeonatos nacionais de andebol da Federação 
de Andebol de Portugal em três escalões de formação e á participação nos campeonatos 
distritais de andebol da Associação de Andebol de Viseu em dois escalões, com equipas 
devidamente orientadas por técnicos credenciados, e constituídas por pelo menos 80% de 
atletas que sejam residentes no concelho de Nelas. ------------------------------------------ 
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias.� ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, ainda, uma Proposta de Deliberação referente ao Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, a celebrar entre o Município de Nelas e o Académico Basket 
Clube de Nelas, devidamente rectificado, que a seguir se transcreve: ------------------------------  
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
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prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a época 2010/2011, apresentado pelo Académico Basket 
Clube de Nelas, que passa a constituir anexo ao presente contrato, é celebrado entre: -----------
---- O Município de Nelas, representado pela sua Presidente, Dra. Isaura Leonor Marques 
Figueiredo da Silva Pedro, adiante designada por Município, e; ------------------------------------ 
---- O Académico Basket Clube de Nelas, associação desportiva com sede em Nelas, 
representada pelo Sr. ______________________________, adiante designada por Clube; ----- 
---- O presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, é elaborado nos termos 
da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro) e do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de Outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ------------------------------------
---- Cláusula 1ª (Objecto) --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O presente contrato pretende criar as condições necessárias à efectiva realização do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo clube, nomeadamente no que 
respeita à Participação de uma equipa sénior na 3.ª Divisão do Campeonato Nacional de 
Futsal, da Federação Portuguesa de Futebol e à participação nos campeonatos distritais de 
Futsal da Associação de Futebol de Viseu em cinco escalões de formação. E ainda, à 
participação de uma equipa sénior na 3.ª Divisão do Campeonato Nacional de Andebol, da 
Federação de Andebol de Portugal, à participação nos campeonatos nacionais de andebol da 
Federação de Andebol de Portugal em três escalões de formação e á participação nos 
campeonatos distritais de andebol da Associação de Andebol de Viseu em dois escalões, sem 
prejuízo das restantes actividades definidas no Programa já referido. ------------------------------
---- Cláusula 2.ª (Obrigações do clube beneficiário) -------------------------------------------------- 
---- 1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
participar com uma equipa sénior na 3.ª Divisão do Campeonato Nacional de Futsal, da 
Federação Portuguesa de Futebol e à participação nos campeonatos distritais de Futsal da 
Associação de Futebol de Viseu em cinco escalões de formação. E ainda, à participação de 
uma equipa sénior na 3.ª Divisão do Campeonato Nacional de Andebol, da Federação de 
Andebol de Portugal, à participação nos campeonatos nacionais de andebol da Federação de 
Andebol de Portugal em três escalões de formação e á participação nos campeonatos distritais 
de andebol da Associação de Andebol de Viseu em dois escalões, com equipas orientadas por 
técnicos devidamente credenciados; --------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3.ª (Prazo de execução) -------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 10-11-2010 

 

6

---- O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2010/2011, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. ----
---- Cláusula 4.ª (Custo previsto do Programa e financiamento) ------------------------------------- 
---- O custo estimado para a realização efectiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 49.990,00 (Quarenta e nove mil novecentos e noventa 
euros), correspondente a: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - � 4.990,00 relativos à participação da equipa sénior na 3.ª Divisão do Campeonato 
Nacional de Futsal, da Federação Portuguesa de Futebol; --------------------------------------------
---- - � 5.000,00 relativos à participação de uma equipa sénior na 3.ª Divisão do Campeonato 
Nacional de Andebol, da Federação de Andebol de Portugal; ---------------------------------------
---- - � 25.000,00 relativos à participação nos campeonatos distritais de Futsal da Associação 
de Futebol de Viseu em cinco escalões de formação, com equipas devidamente orientadas por 
técnicos credenciados, e constituídas por pelo menos 80% de atletas que sejam residentes no 
concelho de Nelas; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - � 15.000,00 relativos à participação nos campeonatos nacionais de andebol da Federação 
de Andebol de Portugal em três escalões de formação e á participação nos campeonatos 
distritais de andebol da Associação de Andebol de Viseu em dois escalões, com equipas 
devidamente orientadas por técnicos credenciados, e constituídas por pelo menos 80% de 
atletas que sejam residentes no concelho de Nelas. ----------------------------------------- 
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5.ª (Outros apoios do município) --------------------------------------------------------- 
---- O clube usufrui de transporte para os jogos oficiais, nos seguintes termos: -------------------
--- - Os escalões de formação ficam isentos de pagamento das taxas previstas no 
Regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Aos escalões de seniores é atribuído um plafond de � 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
euros), após ultrapassar este valor serão devidas as taxas previstas nos Regulamento. -----------
---- Cláusula 6.ª (Destino dos bens adquiridos ao abrigo do presente contrato) -------------------
----- Quaisquer bens que venham a ser adquiridos ao abrigo do presente contrato passam a 
integrar o património do clube. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 7.ª (Controlo da execução) ---------------------------------------------------------------- 
---- 1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no Art.º 19.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009. ------------------------------------
---- 2. Sem prejuízo do disposto no n.º anterior deve, ainda, o clube apresentar um relatório 
intercalar de execução, no mês de Janeiro e um relatório final de execução durante o mês de 
Junho, acompanhados do respectivo resumo de contas, devidamente elaborado e certificado, 
sempre que a lei, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, o exija. --------
---- Cláusula 8.ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------ 
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, ser 
reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
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participação em qualquer das competições, até ao final das mesmas, nas condições referidas. -
---- Cláusula 9.ª (Obrigações fiscais e para com a segurança social) -------------------------------- 
---- O clube não pode beneficiar do apoio financeiro previsto no presente contrato caso se 
encontre em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a segurança 
social, sendo suspensos os apoios decorrentes do mesmo, caso a situação de incumprimento 
se verifique durante o seu decurso e, enquanto a situação se mantiver. -----------------------------
---- Para efeitos do disposto na presente cláusula, o clube deve prestar consentimento expresso 
para a consulta da respectiva situação tributária pelos serviços do município, nos sistemas 
informáticos da Direcção Geral dos Impostos e da Segurança Social, nos termos previstos no 
n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril. ------------------------ Cláusula 
10.ª (Organização das contas) ---------------------------------------------------------------- O clube 
deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 11.ª (Falhas e omissões) -------------------------------------------------------------------
---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei n.º 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro.� ----------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, atrás descrito, que já contém as alterações ao que foi aprovado em 14 de 
Setembro de 2010, a celebrar entre o Município de Nelas e o Académico Basket Clube de 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.SPORT LISBOA E NELAS � PAGAMENTO DE SUBSÍDIO ATRIBUÍDO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente um ofício, datado de 08 de Novembro de 2010, do Sport Lisboa e Nelas, com 
sede em Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Reunião de Câmara de 9 de Novembro de 2010. Subsídio ao Sport Lisboa e Nelas e seu 
pagamento --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Respeitosos cumprimentos. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo o Clube Sport Lisboa e Nelas, contribuinte n.º 501092420, com sede no Estádio 
Municipal de Nelas, conhecimento que na data de 9 de Novembro de 2010 vai ser levada a 
reunião de Câmara a atribuição e pagamento do subsídio ao referido clube, vem em face de tal 
e pela presente, muito respeitosamente requerer que, em acta da referida reunião fique a 
constar que qualquer valor que a Câmara Municipal venha a liquidar ao Clube relativo aos 
subsídios a atribuir seja efectuado unicamente para a conta que ora se indica: 84001860081, 
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Nelas, Agência de Nelas. Da mesma acta deve 
expressamente ainda constar, por ser essa a vontade do clube, que todos os depósitos deverão 
ser efectuados na conta supra indicada a qual só poderá sofrer alterações se houver nesse 
sentido acordo escrito dado pela Caixa de Crédito Agrícola. ---------------------------------------- 
---- Pedem deferimento.� ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas solicitou à Câmara 
Municipal que o assunto em análise fosse retirado da Ordem de Trabalhos por ele ter algumas 
dúvidas quanto ao transcrito no ofício atrás descrito, do ponto de vista da legalidade em 
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relação ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo para a época de 2010/2011, já 
aprovado na reunião ordinária de 14 de Setembro de 2010. ------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que, 
de facto, o transcrito no ofício acima descrito, tem um erro formal e que o subsídio atribuído 
para a época de 2009/2010, já se encontrava vencido. Mais afirmou que, actualmente tinha 
gosto em ver os jogos de futebol do Sport Lisboa e Nelas, os quais estavam a ter uma grande 
adesão do público. Disse, ainda, que na próxima reunião de Câmara iria propor o 
agendamento, para aprovação, de um protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e o 
Sport Lisboa e Nelas, tendo em vista estabelecer um plano de pagamentos do subsídio 
atribuído para a época desportiva de 2009/2010, que se encontra vencido, pelo que deve ser 
liquidado ao clube. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que reconhecia a boa vontade 
do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, ao agendar para a 
próxima reunião de Câmara a aprovação de um protocolo com o plano de pagamentos atrás 
referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo às intervenções atrás descritas e por proposta da Ex.m.ª Senhora Presidente, a 
Câmara tomou conhecimento do presente ofício e deliberou tomar uma resolução sobre o 
assunto em próxima reunião. -----------------------------------------------------------------------------  

 
2 � DIVERSOS 

 
2.1.UGT VISEU � APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 20 de Outubro de 2010, da UGT Viseu, com sede na Rua 
Capitão Silva Pereira, n.º 78, 1.º Dt.º, 3500-206 Viseu, que a seguir se transcreve: --------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente -------------------------------------------------------------------------- 
---- A UGT Viseu é uma estrutura sindical, recém-criada, tendo realizado o seu Congresso 
fundador em 30 de Maio último, onde também foram eleitos os seus Corpos Directivos e 
engloba neste momento 19 sindicatos com implementação no Distrito de Viseu. ---------------- 
---- Concluído que está o seu processo de legalização, estamos neste momento a dar os 
primeiros passos na concretização dos seus objectivos, que passam pela melhoria da 
articulação entre os diversos sindicatos, na criação de melhores condições para o trabalho 
sindical, no aumento do apoio social a todos os trabalhadores sindicalizados, sem 
esquecermos uma profícua cooperação institucional com todas as organizações com 
responsabilidades no Distrito, sejam elas instituições públicas, privadas ou associativas, onde 
se engloba a instituição que V.ª Ex.ª preside. ---------------------------------------------------------- 
---- Assim, na impossibilidade de o fazermos pessoalmente e em tempo considerado aceitável, 
com todas as referidas instituições, serve a presente para lhe apresentarmos a nossa 
disponibilidade de colaboração com essa instituição, sempre que o entenda oportuno.� -------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------    
2.2.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE NELAS � 
CIMO DO POVO � RELATÓRIO DE CONTAS DO PERÍODO COMPREENDIDO 
ENTRE 30/10/2009 E 30/09/2010 � CONHECIMENTO    
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---- Presente um ofício, datado de 18 de Outubro de 2010, da Associação Desportiva, 
Recreativa e Cultural de Nelas � Cimo do Povo, com sede em Nelas, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- A Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Cimo do Povo de Nelas reuniu em 
Assembleia-Geral no passado dia 09 de Outubro de 2010 para apresentar e votar o relatório de 
contas relativo ao ano de 2009/2010, tendo sido aprovadas as mesmas, por unanimidade, 
pelos sócios presentes (23). ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Como a Direcção da Associação entende que é dever e obrigação desta entregar junto de 
Sua Excelência, este importante documento para que possa ser apreciado. ------------------------
---- A Direcção da Associação está desde já à disposição de Sua Excelência para qualquer 
esclarecimento, ou dúvida.� ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em anexo ao ofício atrás descrito, a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de 
Nelas � Cimo do Povo enviou o Relatório de Contas aprovado e referente ao período 
compreendido entre 30 de Outubro de 2009 e 30 de Setembro de 2010. ---------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que reconhecia e 
louvava o trabalho desenvolvido pela Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo 
do Povo, de Nelas e congratulava-se pelo facto da referida Associação ter apresentado as suas 
contas com total transparência e bem discriminadas. --------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral subscreveu as palavras, atrás proferidas, 
pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. --------------------------------  
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
2.3.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � PERGUNTAS DIRIGIDAS AO MINISTÉRIO DAS 
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES SOBRE A 
CONSTRUÇÃO DO IC 37 � VISEU/NELAS/SEIA � CONHECIMENTO 
---- Presente um requerimento, datado 20 de Outubro de 2010, enviado pelo Grupo 
Parlamentar do Partido Social Democrata, da Assembleia da República, a Sua Ex.ª o Senhor 
Presidente da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
---- �Assunto: Construção do IC37 � Viseu/Nelas/Seia -----------------------------------------------
---- Destinatário: Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações ------------------- 
---- Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia da República ------------------------------------------ 
---- As acessibilidades constituem um factor determinante no desenvolvimento dos territórios, 
sendo que o IC 37, que ligará Viseu a Nelas e Seia, será fundamental para promover o 
investimento e o desenvolvimento económico que fixam as populações. -------------------------- 
---- A necessidade para a construção deste Itinerário Complementar advém das características 
físicas das Estradas Nacionais da Região afectas ao IC37, nomeadamente a E. N. n.º 231, que 
se encontram saturadas e não cumprem a função de uma ligação rápida e eficiente entre os 
Concelhos referidos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Itinerário Complementar n.º 37, que suportará a articulação de Viseu com o �Eixo da 
Beira Serra� (Viseu (IP 5 / A 25) � Nelas � Seia (IC 7), define uma via estruturante de grande 
interesse nacional, regional e local, traduzindo do ponto de vista territorial benefícios para o 
reforço destes eixos de ligação. -------------------------------------------------------------------------- 
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---- Atento o disposto, os deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social 
Democrata vêm requerer a V.ª Ex.ª se digne solicitar ao Governo, através de Sua Ex.ª o 
Senhor Ministro das Obras Públicas e ao abrigo das alíneas d) e e), do artigo 156.º, da 
Constituição da República Portuguesa e da alínea e), do n.º 1, do Regimento da Assembleia 
da República, responda às seguintes questões: --------------------------------------------------------- 
---- 1. Mantém o Governo a intenção de avançar com a construção desta via, enquanto eixo 
fundamental de proximidade? ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Qual o cronograma de execução? ---------------------------------------------------------------- 
---- 3. O traçado de ligação entre Viseu, Nelas e Seia está estabilizado e definido com os 
municípios abrangidos?� ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
2.4.PEDIDO DE PAGAMENTO, FRACCIONADO, DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: JORGE MANUEL DE JESUS FERRAZ � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 26 de Outubro de 2010, de Jorge Manuel de Jesus 
Ferraz, residente no Beco da Vala, n.º 2, no lugar de Folhadal, Freguesia e Concelho de Nelas, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª que, tendo quatro meses de consumo de água em execução 
fiscal, solicita que o mesmo seja efectuado em prestações. O montante em dívida é de 163,92 
euros. Este pedido é feito porque neste momento não tenho possibilidades financeiras para o 
fazer. Vou tentar todos os meses liquidar uma prestação mensal, mais o consumo mensal, 
assim que a Segurança Social resolva a minha situação.� -------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 26 de Outubro de 2010 e emitida pelo 
Serviço de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal -------------------- 
---- Relativamente ao pedido de autorização de pagamento fraccionado de dívida de água em 
execução fiscal, informa-se que o requerente Jorge Manuel de Jesus Ferraz, contribuinte fiscal 
n.º 129424536, residente no Beco da Vala, n.º 2, em Folhadal, Freguesia de Nelas, tem, à 
presente data, 4 meses de consumo de água domiciliária em dívida, perfazendo o montante de 
163,92 �, acrescido dos respectivos juros de mora, que só são calculados no acto do 
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que o montante em dívida refere-se ao mês de Dezembro de 2007 e ao 
período medeia entre Junho e Setembro de 2010. ------------------------------------------------------ 
---- À superior considerou de V.ª Exa.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 27 de Outubro de 2010, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Jorge Manuel de Jesus Ferraz. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (96,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, 
no valor de 163,92 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal do 
consumo actual. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pelo 
requerente Jorge Manuel de Jesus Ferraz, no valor de 163,92 �, em prestações mensais, desde 
que se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
2.5.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE OVINOS SERRA DA 
ESTRELA � SECRETARIA DO LIVRO GENEALÓGICO DA RAÇA OVINA SERRA 
DA ESTRELA � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o fax n.º 554/50 LG, datado de 28 de Outubro de 2010, da Secretaria do Livro 
Genealógico da Raça Ovina Serra da Estrela, da Associação Nacional de Criadores de Ovinos 
Serra da Estrela, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Agradecimento pela cedência de um espaço para reunião com criadores ----------------------
----- Vimos por este meio agradecer a V.ª Ex.ª a cedência do espaço, por nós solicitado, para a 
realização da reunião com os criadores aderentes ao Programa de Melhoramento da Raça 
Ovina Serra da Estrela.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
2.6.MUNICÍPIO DE VOUZELA � PEÇA DE TEATRO �À VOLTA DA MESA� � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício n.º 4865, datado de 27 de Outubro de 2010, do Município de Vouzela, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Agradecimento ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vimos por este meio expressar os mais sinceros agradecimentos pela cordial colaboração 
demonstrada por esse Município, particularmente à Rede Social de Nelas e aos técnicos 
envolvidos na dinamização da peça de teatro �À Volta da Mesa�� � Ana Cláudia Henriques, 
Carlos Henriques, Luís Ribeiro e Jorge Henriques.� -------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
2.7.PEDIDO DE PAGAMENTO DAS TAXAS DEVIDAS PELA CONCESSÃO DE 
UMA FAIXA DE TERRENO NO CEMITÉRIO NOVO, DE NELAS, EM DEZ 
PRESTAÇÕES MENSAIS. REQUERENTE: JOSÉ MARIA SIMÕES DA COSTA � 
APROVAÇÃO 
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---- Presente um requerimento, datado de 27 de Outubro de 2010, de José Maria Simões da 
Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- José Maria Simões da Costa, viúvo, residente nesta Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, 
portador do Bilhete de Identidade n.º 1547499, emitido pelo Serviço de Identificação Civil de 
Viseu, em 11-01-2008, Contribuinte Fiscal n.º 1040355641, requer a V.ª Ex.ª que lhe seja 
concedida uma faixa de terreno no Cemitério Novo, desta Vila de Nelas, para sepultura 
perpétua de sua esposa, Maria Eulália Borges Oliveira Costa, que se encontra inumada na 
sepultura n.º 9, do talhão B, daquele Cemitério. ------------------------------------------------------- 
---- Mais requer que a Ex.m.ª Câmara Municipal o autorize a efectuar o pagamento das taxas 
devidas por esta concessão, sejam efectuadas em 10 (dez) prestações mensais e iguais, com 
vencimento no dia 20 de cada mês, nos termos previstos no n.º 1, do art.º 11.º, do 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, aprovado em reunião de 22 de Fevereiro de 
2010, para o que junta um atestado de insuficiência económica, passado pela Junta de 
Freguesia de Nelas e fotocópia da declaração do IRS � Imposto de Rendimento Sobre Pessoas 
Singulares.� -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de uma faixa de um terreno no 
Cemitério Novo, de Nelas, ao requerente José Maria Simões da Costa, para inumação do 
cadáver de sua esposa, Maria Eulália Borges Oliveira Costa e autorizar o pagamento das taxas 
devidas por esta concessão em dez prestações iguais, a liquidar mensalmente. ------------ 
2.8.EDM � EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S.A. � 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA MINEIRA DA URGEIRIÇA � 
CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício n.º CA/00660, datado de 29 de Outubro de 2010, da EDM � Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, S.A., com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Recuperação Ambiental da Área Mineira da Urgeiriça ------------------------------------------
---- Para os efeitos tidos por convenientes e confirmando-se o já oportunamente expresso em 
reuniões mantidas com essa Câmara Municipal, mas também em sessões públicas realizadas 
na Urgeiriça e em informações transmitidas em jornal local, manifestamos a V.ª Ex.ª que as 
actuações ainda previstas desenvolver no âmbito da recuperação desta antiga área mineira, 
serão, no essencial, implementadas em 2012, observando-se o planeamento previamente 
estabelecido. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com este planeamento, encontra-se em preparação o lançamento do concurso 
para a empreitada de Regularização da Ribeira da Pantanha, Selagem da Barragem Nova, que 
integra também os arruamentos do bairro mineiro e a descontaminação da Zona Industrial 
envolvente ao antigo depósito de Santa Bárbara. ------------------------------------------------------
---- Uma fase final de intervenção terá lugar, provavelmente, entre 2013-2014, associada, 
designadamente, a esta última área, de modo a integrá-la no Parque projectado para toda a 
Zona Industrial.� -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara prestou uma breve explicação sobre o assunto, realçando 
que teve uma reunião com os Membros do Governo relacionados com a obra em análise, a 
pedido de algumas pessoas da Urgeiriça, tendo ficado satisfeita com a referida reunião, visto 
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que lhe foi confirmado que as obras referentes à descontaminação da Ribeira da Pantanha, 
Selagem da Barragem Nova e descontaminação da Zona Industrial envolvente, estão todas 
previstas e calendarizadas e que as obras idênticas, que vão ser executadas no lugar de Cunha 
Baixa, não vão atrasar as que estão programadas para a Urgeiriça. Afirmou, também, que o 
Parque ainda não foi aberto ao Público porque ainda não está totalmente descontaminado. 
Afirmou, ainda, que em relação aos Valinhos estavam a decorrer conversações entre a Junta 
de Freguesia de Canas de Senhorim, a Câmara Municipal de Nelas, o Hotel da Urgeiriça e a 
firma EDM, no sentido de este parque ser concessionado pela EDM ao Hotel e para ser 
celebrada uma parceria para a execução do acesso ao mesmo através do Hotel, pelo facto do 
actual acesso e único existente ser muito perigoso. ----------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
2.9.ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. � ESCALAS DE 
TURNOS DE FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2011 � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 030232, datado de 06 de Novembro de 2010, da Administração 
Regional de Saúde do Centro, I.P., com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: --------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Escalas de turnos de farmácias para o ano de 2011. ----------------------------------------------
---- Junto se remete a proposta de escalas de turnos das farmácias desse Concelho para o ano 
de 2011, solicitando-se a V.ª Ex.ª emissão de parecer sobre a proposta apresentada, nos 
termos e em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 2.º, da Portaria n.º 582/2007, de 4 de 
Maio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O referido parecer deverá ser remetido impreterivelmente até ao próximo dia 12 de 
Novembro, atendendo a que a aprovação das escalas de turnos de farmácias compete à ARS 
respectiva, após recepção dos pareceres das Câmaras Municipais, ou caso estes não sejam 
emitidos, conforme disposto no n.º 3, do artigo 2.º, da Portaria n.º 582/2007, de 4 de Maio.� -- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as escalas de turnos das farmácias do 
Concelho de Nelas, apresentadas pela Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., para 
o ano de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 � CONTABILIDADE 
 

3.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Outubro de 2010, no total de 1.543.291,45 � (um milhão quinhentos e 
quarenta e três mil duzentos e noventa e um euros e quarenta e cinco cêntimos), referente a 
Operações Orçamentais e no total de 49.860,35 � (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta 
euros e trinta e cinco cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos na relação 
elaborada pela Secção de Contabilidade. ---------------------------------------------------------------
3.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2010 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2010, n.ºs 24 e 25, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, n.º 22, as quais 
ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------------------------- 

 



 
Fls.__________ 

Reunião de 10-11-2010 

 

14

4 - OBRAS PARTICULARES 
 

4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
4.1.1.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 19 de Outubro de 2010 e 02 de Novembro de 2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo 
II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------ 
4.1.2.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 
compreendido entre 19 de Outubro de 2010 e 02 de Novembro de 2010, a qual fica anexa a 
esta acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------- 
4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PARTICULARES � 
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 
Administrativos de Obras Particulares no período compreendido entre 19 e 29 de Outubro de 
2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------- 
4.2.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 19 de Outubro de 2010 e 02 de 
Novembro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. --------- 
4.3.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE RETALHO DE PRODUTOS PARA 
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CRIANÇA. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, LOTE 1, BLOCO 6, LOJA 3, EM NELAS. 
REQUERENTE: PITITI, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 29 de Outubro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o estabelecimento de comércio de retalho 
de produtos para criança. Local: Av.ª João XXIII, Lote 1, Bloco 6, Loja 3, em Nelas. 
Requerente: Pititi, Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de 
funcionamento, de segunda a sexta das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:30 h às 18:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. -------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de comércio de retalho de produtos para criança, sito na Av.ª João XXIII, 
Lote 1, Bloco 6, Loja 3, em Nelas, em que é requerente a firma Pititi, Ld.ª, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------ 
4.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE OURIVESARIA. LOCAL: RUA DA MARQUESA, S/N, 1.º 
ANDAR, EM NELAS. REQUERENTE: OLICOMEX, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 29 de Outubro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o estabelecimento de ourivesaria. Local: 
Rua da Marquesa, S/N, 1.º andar, em Nelas. Requerente: Olicomex, Ld.ª. ------------------------ 
---- 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de 
funcionamento, de segunda a sexta das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, 
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com paragem para almoço das 13:00 h às 15:00 h e encerramento semanal ao domingo. -------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de ourivesaria, sito na Rua da Marquesa, S/N, 1.º andar, em Nelas, em que é 
requerente a firma Olicomex, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------ 
4.5.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE FISIOTERAPIA. LOCAL: RUA DR. JOSÉ GUILHERME 
FAURE, FRACÇÃO A, N.º 1, EM NELAS. REQUERENTE: PLANYCORPO, 
FISIOTERAPIA, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 29 de Outubro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de renovação de mapa de horário para o estabelecimento de fisioterapia. Local: 
Rua Dr. José Guilherme Faure, fracção A, n.º 1, em Nelas. Requerente: Planycorpo, 
Fisioterapia, Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário de 
funcionamento, de segunda a sexta das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 09:00 h às 12:30 h, 
com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. -------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de mapa de horário para o 
estabelecimento de fisioterapia, sito na Rua Dr. José Guilherme Faure, fracção A, n.º 1, em 
Nelas, em que é requerente a firma Planycorpo, Fisioterapia, Ld.ª, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------- 
4.6.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: VALE DO CURSO, 
FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: MARIA ISAURA 
MACHADO MARQUES, MARIA EMÍLIA ALVES MAURÍCIO E ANTÓNIO JOÃO 
ALVES MACHADO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 03 de Novembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Vale do Curso, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: Maria Isaura Machado 
Marques, Maria Emília Alves Maurício e António João Alves Machado. ------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
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---- 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, sito ao �Vale do Curso�, artigo n.º 5115, localizado em 
Canas de Senhorim, sendo ⅓ a favor de cada um. ----------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------ 
---- - 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 Maria Isaura Machado Marques, Maria Emília 
Alves Maurício e António João Alves Machado, do prédio rústico, sito ao �Vale do Curso�, 
inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Canas de Senhorim, sob o artigo número 
5115, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.7.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: VALE DO CURSO, 
FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: MARIA ISAURA 
MACHADO MARQUES, MARIA EMÍLIA ALVES MAURÍCIO E ANTÓNIO JOÃO 
ALVES MACHADO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Novembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Vale do Curso, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: Maria Isaura Machado 
Marques, Maria Emília Alves Maurício e António João Alves Machado. ------------------------- 
---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Vale do Curso�, artigo n.º 5079, localizado em 
Canas de Senhorim, sendo ⅓ a favor de cada um. ----------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------ 
---- - 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 Maria Isaura Machado Marques, Maria Emília 
Alves Maurício e António João Alves Machado, do prédio rústico, sito ao �Vale do Curso�, 
inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Canas de Senhorim, sob o artigo número 
5079, 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 onze horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ________________________________________, Coordenador Técnico de Expediente 
Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 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 e Arquivo, 
 

__________________________________________ 


