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

DE NELAS, REALIZADA EM DOZE DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E DEZ  

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

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 28 de Setembro de 2010, 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: 831.626,67 � (oitocentos e trinta e um mil 
seiscentos e vinte e seis euros e sessenta e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
232.865,64 � (duzentos e trinta e dois mil oitocentos e sessenta e cinco euros e sessenta e 
quatro 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.PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DO CENTRO 
HISTÓRICO DE SANTAR � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS - APROVAÇÃO 
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---- Presente um auto de recepção definitiva, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Auto de Recepção Definitiva da obra de �Pavimentação e recuperação de pavimentos do 
Centro Histórico de Santar�, adjudicada à firma �Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª., 
pela importância de 119.705,18 � (cento e dezanove mil setecentos e cinco euros e dezoito 
cêntimos), S/IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Aos dezassete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, compareceram no local 
em que se executou a obra acima mencionada, em Santar, Freguesia de Santar, Concelho de 
Nelas, o Sr. Eng.º Luís Almeida Ferreira como representante da Câmara Municipal de Nelas e 
a Sr.ª Eng.ª Helena Patrícia Fraga Martins, como representante do empreiteiro, que constituem 
a Comissão de Recepção da empreitada acima referenciada, a fim de procederem, na presença 
do respectivo projecto e caderno de encargos, à vistoria técnica e aos exames de todos os 
trabalhos executados, integrados nesta obra, tendo verificado que todos os trabalhos que 
fazem parte desta empreitada se encontram executados sem anomalias aparentes, razão pela 
qual a consideram em condições de ser recebida a título definitivo. --------------------------------
---- Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto, que vai ser assinado pelos 
referidos membros da Comissão.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Pavimentação e recuperação de pavimentos do Centro Histórico de Santar�, atrás descrito, 
bem como libertar as respectivas garantias da obra. -------------------------------------------------- 
1.2.QUINTA DA CERCA � RECUPERAÇÃO DA CASA DA AZINHEIRA � AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um auto de recepção definitiva, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Auto de Recepção Definitiva da obra de �Quinta da Cerca � Recuperação da Casa da 
Azinheira�, adjudicada à firma �Vilda � Construção Civil, S.A., pela importância de 
109.604,01 � (cento e nove mil seiscentos e quatro euros e um cêntimo), S/IVA. --------------- 
---- Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e dez, compareceram no local em 
que se executou a obra acima mencionada, em Vilar Seco, Freguesia de Vilar Seco, Concelho 
de Nelas, o Sr. Eng.º Luís Almeida Ferreira como representante da Câmara Municipal de 
Nelas e o Sr. Eng.º João Eugénio Monteiro Pinto, como representante do empreiteiro, que 
constituem a Comissão de Recepção da empreitada acima referenciada, a fim de procederem, 
na presença do respectivo projecto e caderno de encargos, à vistoria técnica e aos exames de 
todos os trabalhos executados, integrados nesta obra, tendo verificado que todos os trabalhos 
que fazem parte desta empreitada se encontram executados sem anomalias aparentes, razão 
pela qual a consideram em condições de ser recebida a título definitivo. --------------------------
---- Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto, que vai ser assinado pelos 
referidos membros da Comissão.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Quinta da Cerca � Recuperação da Casa da Azinheira�, atrás descrito, bem como libertar as 
respectivas garantias da obra. ----------------------------------------------------------------------------- 
1.3.BALNEÁRIOS DO CAMPO N.º 2, DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE NELAS � 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
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---- Presente um auto de recepção definitiva, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Auto de Recepção Definitiva da obra de �Balneários do Campo n.º 2, do Estádio 
Municipal de Nelas�, adjudicada à firma �Vilda � Construção Civil, S.A., pela importância de 
99.103,03 � (noventa e nove mil cento e três euros e três cêntimos), S/IVA. ---------------------- 
---- Aos vinte e três dias do mês de Setembro de dois mil e dez, compareceram no local em 
que se executou a obra acima mencionada, em Nelas, Freguesia de Nelas, Concelho de Nelas, 
o Sr. Eng.º Luís Almeida Ferreira como representante da Câmara Municipal de Nelas e o Sr. 
Eng.º João Eugénio Monteiro Pinto, como representante do empreiteiro, que constituem a 
Comissão de Recepção da empreitada acima referenciada, a fim de procederem, na presença 
do respectivo projecto e caderno de encargos, à vistoria técnica e aos exames de todos os 
trabalhos executados, integrados nesta obra, tendo verificado que todos os trabalhos que 
fazem parte desta empreitada se encontram executados sem anomalias aparentes, razão pela 
qual a consideram em condições de ser recebida a título definitivo. ------------------------------ -
---- Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto, que vai ser assinado pelos 
referidos membros da Comissão.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Balneários do Campo n.º 2, do Estádio Municipal de Nelas�, atrás descrito, bem como 
libertar as respectivas garantias da obra. ---------------------------------------------------------------- 
1.4.AMPLIAÇÃO DAS BANCADAS E BALNEÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
DE NELAS � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE 
GARANTIAS BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
---- Presente um auto de recepção definitiva, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Auto de Recepção Definitiva da obra de �Ampliação das bancadas e balneários do 
Estádio Municipal de Nelas�, adjudicada à firma �Vilda � Construção Civil, S.A., pela 
importância de 91.543,28 � (noventa e um mil quinhentos e quarenta e três euros e vinte e 
oito cêntimos), S/IVA. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aos vinte e três dias do mês de Setembro de dois mil e dez, compareceram no local em 
que se executou a obra acima mencionada, em Nelas, Freguesia de Nelas, Concelho de Nelas, 
o Sr. Eng.º Luís Almeida Ferreira como representante da Câmara Municipal de Nelas e o Sr. 
Eng.º João Eugénio Monteiro Pinto, como representante do empreiteiro, que constituem a 
Comissão de Recepção da empreitada acima referenciada, a fim de procederem, na presença 
do respectivo projecto e caderno de encargos, à vistoria técnica e aos exames de todos os 
trabalhos executados, integrados nesta obra, tendo verificado que todos os trabalhos que 
fazem parte desta empreitada se encontram executados sem anomalias aparentes, razão pela 
qual a consideram em condições de ser recebida a título definitivo. --------------------------------
---- Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto, que vai ser assinado pelos 
referidos membros da Comissão.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Ampliação das bancadas e balneários do Estádio Municipal de Nelas�, atrás descrito, bem 
como libertar as respectivas garantias da obra. --------------------------------------------------------- 
 

2 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
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2.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO 
RODRIGUES ALMEIDA - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO 
PASSE ESCOLAR DO SEU EDUCANDO GONÇALO RODRIGUES ALMEIDA � 
INDEFERIMENTO 
---- Presente um requerimento, datado de 24 de Setembro de 2010, de Maria da Conceição 
Rodrigues Almeida, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Maria da Conceição Rodrigues Almeida, Encarregada de Educação do aluno Gonçalo 
Rodrigues Almeida, venho por este meio solicitar a comparticipação do passe escolar para o 
ano lectivo 2010/2011 do meu educando para a Escola Secundária Alves Martins, de Viseu, 
uma vez que o Curso de Ciências e Tecnologia nesta escola oferece melhores condições de 
aprendizagem e um grau de exigência superior ao meu educando. ---------------------------------- 
---- Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 29 de Setembro de 2010, 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 das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. Cunha, 
que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Ciências e Tecnologias funciona nas duas 
escolas do Concelho com as opções pretendidas pelo aluno. O encaminhamento da matrícula 
para a Escola Secundária Alves Martins foi efectuado por vontade do aluno e seu encarregado 
de educação e não obedece ao estipulado no 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, indeferir o pedido de comparticipação no encargo 
com o transporte escolar do aluno Gonçalo Rodrigues Almeida, por imperativo da Lei e nos 
termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita. -------- 
2.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: LUCÍLIA ROSA MARQUES 
MOREIRA DOS SANTOS - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DO SEU EDUCANDO ANTÓNIO FRANCISCO MARQUES DOS 
SANTOS � APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 21 de Setembro de 2010, de Lucília Rosa Marques 
Moreira dos Santos, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Lucília Rosa Marques Moreira dos Santos, Encarregada de Educação do aluno António 
Francisco Marques dos Santos, venho por este meio solicitar a comparticipação do passe 
escolar para o ano lectivo 2010/2011 do meu educando para a Escola Secundária Viriato, uma 
vez que o Curso de Artes Tecnológicas Visuais não é ministrado em nenhuma das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 27 de Setembro de 2010, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
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---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. Cunha, 
que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Artes Visuais não funciona nas duas escolas 
do Concelho. Por este motivo o aluno António Francisco Marques dos Santos 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 ao desenvolvimento social e 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 do aluno António Francisco 
Marques dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MÁRCIA M. MAROTTO AGUIAR - 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DO SEU 
EDUCANDO FILIPE MAROTTO AGUIAR � APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, de Márcia M. Marotto Aguiar, que a seguir se transcreve: ------ 
---- �Eu, Márcia M. Marotto Aguiar, mãe e encarregada de educação de Filipe Marotto 
Aguiar, matriculado na Escola Profissional Mariana Seixas, em Viseu, no Curso de Operador 
de Informática, venho pedir a V.ª Ex.ª Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, a 
comparticipação do passe escolar Nelas � Viseu e Viseu Nelas.� ----------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 04 de Outubro de 2010, 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 das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. Cunha, 
que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Operador de Informática não funciona nas 
duas escolas do Concelho. Por este motivo o aluno Filipe Marotto Aguiar procedeu ao 
encaminhamento da sua matrícula para a Escola Profissional Fundação Mariana Seixas 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 ao desenvolvimento social e 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 do aluno Filipe Marotto Aguiar.  
 

3 � DIVERSOS 
 
3.1.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � RESPOSTA DO GOVERNO À PERGUNTA 
�TRANSFERÊNCIA DAS AUTARQUIAS LOCAIS PARA O SERVIÇO NACIONAL 
DE SAÚDE� � CONHECIMENTO    
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---- Presente o e-mail n.º 35277-1076CC/10, datado de 28 de Setembro de 2010, do Chefe de 
Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Enviamos para conhecimento Resposta do Governo à pergunta, �Transferência das 
Autarquias Locais para o Serviço Nacional de Saúde�, apresentada pela Deputada Paula 
Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.� ---------------------------------------------------------------- 
---- �Presente, também, o ofício n.º 7886/MAP, datado de 14 de Setembro de 2010, do Chefe 
de Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares enviado à Ex.m.ª Senhora Secretária-
Geral da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Resposta à pergunta n.º 3873/XI/1.ª --------------------------------------------------------------- 
---- Encarrega-me o Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar cópia do ofício n.º 1640, 
de 13 do corrente, do Gabinete do Senhor Ministro de Estado e das Finanças, sobre o assunto 
supra mencionado.� ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, o ofício n.º 1640, datado de 13 de Setembro de 2010, enviado pela Chefe 
do Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças ao Ex.m.º Senhor Chefe de Gabinete de 
Sua Ex.ª o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que a seguir se transcreve: --------------------- 
---- �Pergunta n.º 3873/XI/1.ª � 30 de Junho de 2010 � Transferências das Autarquias Locais 
para o Serviço Nacional de Saúde ------------------------------------------------------------------------ 
---- Encarrega-me S.E. o Ministro de Estado e das Finanças de transmitir a V.ª Ex.ª a resposta 
à pergunta supra identificada. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 23.º, do Estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, respondem pelos 
encargos resultantes da prestação de cuidados de saúde no quadro do SNS, além do Estado, os 
subsistemas de saúde, nos termos dos seus diplomas orgânicos ou estatutários. ------------------
---- Paralelamente, resulta do disposto no art.º 5.º, do Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de 
Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 234/2005, de 30 de Dezembro, que os 
encargos resultantes da fruição dos benefícios da ADSE pelos trabalhadores autárquicos e 
pelos seus familiares são satisfeitos por conta dos orçamentos próprios das autarquias locais e 
que estas são responsáveis por reembolsar a ADSE das despesas que ela suporte directamente 
perante as entidades prestadoras de cuidados de saúde, decorrentes dos que tenham sido 
prestados aos referidos trabalhadores e seus familiares beneficiários da ADSE. ------------------
---- Ora, entre o Ministério das Finanças e da Administração Pública e o Ministério da Saúde, 
foi acordada a adopção de uma metodologia traduzida na abolição da facturação à ADSE, por 
parte dos serviços e estabelecimentos integrados no SNS, dos encargos decorrentes dos 
cuidados de saúde prestados aos beneficiários a partir de 1 de Janeiro de 2010 e no recurso ao 
mecanismo de transferências orçamentais para dar cumprimento ao disposto na referida alínea 
b), do n.º 1, do art.º 23.º, do Estatuto do SNS. ---------------------------------------------------------- 
---- É pois neste contexto que, relativamente às Autarquias Locais, se insere o disposto no 
art.º 154.º, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril.� ------------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------     
3.2.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � 
COMUNICADO - MUNICÍPIOS NÃO ACEITAM MAIS CORTES NAS 
TRANSFERÊNCIAS � CONHECIMENTO 
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---- Presente a Circular n.º 152/2010-CO, datada de 30 de Setembro de 2010, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Para conhecimento de V.ª Ex.ª segue em anexo Comunicado da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Municípios não aceitam mais cortes nas transferências ----------------------------------------- 
---- Coimbra, 30 de Setembro � Confrontados com o anúncio de medidas que irão enformar o 
Orçamento de Estado para 2011, os Municípios Portugueses reiteram, como o afirmaram em 
Julho passado, que não aceitam qualquer corte nas transferências para as autarquias já que não 
contribuíram, em nada, para a situação em que se encontram as contas públicas. ----------------
---- O Governo tem de assumir as suas responsabilidades, uma vez que os Municípios têm-se 
empenhado na superação do deficit público, um esforço que, segundo o INE, corresponde a 
77%, enquanto o Governo se queda apenas nos 15%. Este esforço dos Municípios tem de ser 
tomado em consideração sob pena da maioria das Câmaras Municipais entrar em exigência de 
reequilíbrio financeiro, com as graves consequências que isso acarreta. --------------------------- 
---- Por outro lado, este corte nas transferências que o Governo pretende introduzir no 
próximo Orçamento afectará todo o investimento público uma vez que, como é sabido, ele é 
feito na sua larga maioria pelos Municípios. Paralelamente, estas medidas vão por em causa a 
execução do QREN � quer nos investimentos municipais, quer da administração central � 
pelo que o Governo terá de renegociar, com a maior brevidade possível, o calendário de 
utilização destes apoios junto da União Europeia. ----------------------------------------------------- 
---- Deixar uma última nota para o facto dos Municípios portugueses acolherem, também eles, 
com muita preocupação, estas medidas agora anunciadas pelo Governo. Os Municípios 
estarão, como sempre têm estado, ao lado das suas populações, solidários e activos na 
prossecução dos seus interesses e das suas legítimas preocupações. Os Municípios 
portugueses, com o sentido de responsabilidade que sempre orienta a sua acção política, não 
vão virar costas à resolução de um problema que se antevê de extrema dificuldade, mas não 
conseguem fazer milagres e resolver situações que não são da sua competência.� --------------- 
---- A Senhora Presidente informou que para a próxima reunião de Câmara vai ser agendada, 
para conhecimento, uma tomada de posição da Câmara Municipal de Vendas Novas sobre o 
PEC III e que era bom que este Órgão Executivo também tomasse uma posição. ---------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------       
 

4 � CONTABILIDADE 
 

4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Setembro de 2010, no total de 940.103,50 � (novecentos e quarenta mil 
cento e três euros e cinquenta cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 
57.652,22 � (cinquenta e sete mil seiscentos e cinquenta e dois euros e vinte e dois cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos na relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2010 � CONHECIMENTO  
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---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2010, n.ºs 19 e 20, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, n.ºs 17 e 18, as 
quais ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------------------- 
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
 

5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 21 de Setembro de 2010 e 04 de Outubro de 2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo 
II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------ 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 21 de Setembro de 2010 e 04 de Outubro de 2010, a qual fica anexa a 
esta acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------- 
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS 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 21 de Setembro de 
2010 e 04 de Outubro de 2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo IV), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
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posteriores alterações, no período compreendido entre 21 de Setembro de 2010 e 04 de 
Outubro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------ 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. --------------
5.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENÇAS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, 
PRECEDIDOS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 
101.º, DO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de licença de 
edificação, precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 22 de Setembro de 2010 e 04 
de Outubro de 2010, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual 
fica anexa a esta acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. -----------------------------------
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ------------------ 
5.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO. LOCAL: RUA DAS FLORES, N.º 16, 
EM NELAS. REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO ALBUQUERQUE ALMEIDA � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 01 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 restauração. Local: 
Rua das Flores, n.º 16, em Nelas. Requerente: José António Albuquerque Almeida. ------------ 
---- 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, das 10:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de restauração, sito na Rua das Flores, n.º 16, em Nelas, em que é requerente 
José António Albuquerque Almeida, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
5.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS. LOCAL: RUA GAGO 
COUTINHO, N.º 37, EM NELAS. REQUERENTE: ANTÓNIO SIMÕES COIMBRAS 
� APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 01 de Outubro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
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---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o estabelecimento de electrodomésticos. 
Local: Rua Gago Coutinho, n.º 37, em Nelas. Requerente: António Simões Coimbra. ---------- 
---- 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, das 09:00 h às 19:00 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 electrodomésticos, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 37, em Nelas, em que é 
requerente António Simões Coimbras, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
5.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE ACOLCHOADOS E TÊXTEIS LAR. LOCAL: RUA DO 
COMÉRCIO, N.º 148, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: MARIA 
TERESA SANTOS LOPES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 01 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 acolchoados e têxteis 
lar. Local: Rua do Comércio, n.º 148, em Canas de Senhorim. Requerente: Maria Teresa 
Santos Lopes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 16:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:30 h às 13:00 h, 
sem paragem para almoço 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 acolchoados e têxteis lar, sito na Rua do Comércio, n.º 148, em Canas de 
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Senhorim, em que é requerente Maria Teresa Santos Lopes, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
5.7.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE PRONTO A VESTIR. LOCAL: RUA DO VILAR, N.º 7, 
EM NELAS. REQUERENTE: JOÃO MANUEL VENTURA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 01 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 pronto a vestir. 
Local: Rua do Vilar, n.º 7, em Nelas. Requerente: João Manuel Ventura. ------------------------- 
---- 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 19:00 h, ao sábado das 09:30 h às 13:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 17:00 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 pronto a vestir, sito na Rua do Vilar, n.º 7, em Nelas, em que é requerente 
João Manuel Ventura, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------- 
5.8.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRA DE 
CONSERVAÇÃO DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR.  
- SOLUÇÃO 1: REPOSIÇÃO DO LADRILHO CERÂMICO, OU;  
- SOLUÇÃO 2: REMOÇÃO DO LADRILHO CERÂMICO EXISTENTE E PINTURA 
OU REVESTIMENTO EM ARGAMASSA HIDROFUGA À COR.  
LOCAL: URBANIZAÇÃO QUINTA DO POMAR � LOTE 11, EM NELAS. 
REQUERENTE: JOSÉ DE FIGUEIREDO. APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de Outubro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de autorização de realização de obra de conservação da fachada de um edifício 
multifamiliar. - Solução 1: Reposição do ladrilho cerâmico, ou; - Solução 2: Remoção do 
ladrilho cerâmico existente e pintura ou revestimento em argamassa hidrofuga à cor. Local: 
Urbanização Quinta do Pomar � Lote 11, em Nelas. Requerente: José de Figueiredo. ----------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. No dia 22/09/2010, através de e-mail, o requerente expõe que o edifício multifamiliar, 
sito no lote 11, da Urbanização Quinta do Pomar, necessita de uma intervenção de fachada, 
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visto que existe uma �constante ruína e queda do material de acabamento�, conforme 
documento anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Informa ainda que �a reposição do revestimento danificado não é viável com o mesmo 
material à cor original, por falta de material no mercado� e a substituição do �revestimento 
(tijoleira) com uma cor semelhante� seria desproporcional. ------------------------------------------ 
---- 3. Assim, solicita autorização para proceder à �remoção de toda a tijoleira e, se faça a 
aplicação de tintas adequadas ou outro revestimento à base de argamassa seca hidrofuga à cor, 
ou outro material que os Srs. Técnicos da Câmara Municipal de Nelas entenderem por bem 
aconselhar�. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o artigo 121.º do RGEU, as construções em zonas urbanas ou rurais, 
seja qual for a sua natureza e o fim a que se destinem, deverão ser delineadas, executadas e 
mantidas de forma que contribuam para dignificação e valorização estética do conjunto em 
que venham a integrar-se. Não poderão erigir-se quaisquer construções susceptíveis de 
comprometerem pela localização, aparência ou proporções, o aspecto das povoações ou dos 
conjuntos arquitectónicos, edifícios e locais de reconhecido interesse histórico ou artístico ou 
de prejudicar a beleza das paisagens. -------------------------------------------------------------------- 
---- 2. De acordo com o Artigo 6.º, alínea a), do D.L. n.º 555/99, de 16/12, na actual redacção 
da Lei n.º 26/2010, de 30/03, estão isentas de licenciamento municipal, sujeitas apenas ao 
regime de Participação (sem controlo prévio do município) as obras de conservação. -----------
---- III � Análise da pretensão: ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. De acordo com visita ao local, verificou-se que se encontram erigidos três edifícios 
multifamiliares (lotes n.ºs 10, 11 e 12), com revestimento em ladrilho cerâmico, idêntico nos 
três lotes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Verificou-se que parte do ladrilho aplicado na fachada principal do lote 11 já ruiu e 
ainda apresenta risco de queda. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Salvo melhor opinião, o ladrilho cerâmico que reveste o edifício actualmente já não se 
encontra à venda. Com a substituição do revestimento por outro ladrilho cerâmico com a 
mesma forma, não será possível obter a mesma textura ou tonalidade, sendo visível a zona do 
reparo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. A remoção do ladrilho cerâmico, pintura ou aplicação de argamassa hidrofuga à cor do 
existente compromete o conjunto arquitectónico, anulando o alçado de conjunto. ---------------
---- IV � Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. Os Serviços são de parecer que se deverá manter o alçado de conjunto (ou seja, repor o 
ladrilho cerâmico existente), de forma a preservar o enquadramento urbanístico. No entanto, 
tendo em conta as zonas em que ruiu o revestimento e em risco de queda, a reposição do 
material idêntico revela ser um processo muito difícil, devido à escassez de material, o que 
justificará a utilização de outro ladrilho semelhante, com diferente textura e tonalidade. Esta 
solução irá originar �manchas� no prédio. -------------------------------------------------------------- 
---- 2. A proposta de remoção de ladrilho e aplicação de pintura ou de argamassa hidrofuga à 
cor do existente irá quebrar o alçado de conjunto. No entanto, como nesta banda ainda falta 
construir um edifício, poderá condicionar-se o seu acabamento de maneira a harmonizar o 
conjunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Assim sendo, deixo à consideração de V. Ex.ª a aprovação da solução prevista no ponto 
1, ou ponto 2, do Capitulo IV desta informação. -------------------------------------------------------
----- Ambas as soluções constituem obras de conservação, isentas de licenciamento municipal, 
de acordo com o artigo 6.º, do D.L. n.º 555/99, de 16/12, na actual redacção da Lei n.º 
26/2010, de 30/03, apenas sujeitas a participação com cinco dias de antecedência. --------------
---- Caso se aceite a solução prevista no ponto 2 anterior, sou de parecer que se deverá optar 
pela pintura à cor do existente, desde que aplicada em todas as zonas onde se encontrava o 
ladrilho cerâmico. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Deverão ser sempre utilizadas as melhores normas de construção e qualquer situação 
imprevista em obra deverá obter prévio parecer dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal 
de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.�. --------------------------------------------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara o Senhor Eng.º Luis Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento das obras de conservação 
da fachada de um edifício multifamiliar, sito na Urbanização Quinta do Pomar, Lote 11, em 
Nelas, em que é requerente José de Figueiredo, autorizando o requerente a optar por uma das 
soluções propostas pelos Serviços Técnicos de Obras, atrás descritas, com a condição de, caso 
opte pela solução 2, a cor a aplicar ser indicada pelos referidos Serviços Técnicos de Obras 
desta Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
__________________________________________ 
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O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 

 
__________________________________________ 


