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ACTA N.º 19 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM CATORZE DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZ  

 
---- Aos catorze dias do mês de Setembro 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 e Dr. Jorge David Sousa Paiva. ------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Hélder José Gomes 
Ambrósio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Helder José Gomes Ambrósio enviou um fax, datado de 14 de 
Setembro de 2010, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro -------------- 
---- Venho por este meio informar V.ª Ex.ª que, por imperativos profissionais, não me foi 
possível estar presente na reunião de Câmara, realizada, hoje, 14 de Setembro de 2010.� ------ 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 31 de Agosto 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: 1.043.552,01 � (um milhão quarenta e três mil 
quinhentos e cinquenta e dois euros e um cêntimo); - De operações extra orçamentais: 
208.246,89 � (duzentos e oito mil duzentos e quarenta e seis euros e oitenta 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: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas � Resolução de Expropriar � 
Artigo 10.º, do Código das Expropriações � Declaração de Utilidade Pública � Rectificação � 
Aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- - Preenchimento de um lugar de Técnico Superior � Professor de ensino de 
Música/Ensino de Expressões Artísticas, em regime de contrato a tempo determinado, a 
tempo parcial � Reserva de Recrutamento Interna � Aprovação. ------------------------------------   
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---- 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 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 

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.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � 
RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAR � ARTIGO 10.º, DO CÓDIGO DAS 
EXPROPRIAÇÕES � DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA � 
RECTIFICAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Setembro de 2010, da Jurista Estagiária, desta 
Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas � Resolução de Expropriar � 
Artigo 10.º, do Código das Expropriações � Declaração de Utilidade Pública � Rectificação � 
---- Na sequência do pedido de Declaração de Utilidade Pública para efeitos de expropriação 
de uma parcela necessária à construção da �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234�, 
processo DGAL n.º 13.033.10/DMAJ, a Direcção-Geral das Autarquias Locais solicitou o 
envio de novos elementos para apreciação do processo, sendo que um deles é a rectificação da 
deliberação/resolução de expropriar de modo a que nela sejam indicados: ------------------------ 
---- a) Os demais comproprietários da parcela referidos na certidão da Conservatória do 
Registo Predial; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) A designação do espaço em que se localiza a parcela, conforme o previsto no 
Regulamento do PDM. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Na primeira resolução de expropriar não constaram os dados de Maria da Graça Oliveira 
Cardoso, cônjuge de José Manuel Lopes de Almeida, pelo facto de na Caderneta Predial 
Rústica só constar como proprietário este último. ----------------------------------------------------- 
---- Nestes termos, apresenta-se a seguinte proposta de rectificação da resolução de 
expropriar: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- � I- Identificação do bem a expropriar: ------------------------------------------------------------ 
---- Prédio rústico, sito no Concelho de Nelas, Freguesia de Nelas, no lugar denominado 
Carvalhal, inscrito na matriz sob o n.º 4823, confrontando a Norte com Herdeiros de Maria 
Alzira Bento Rodrigues, a Nascente com Estrada, a Sul com Campo de Futebol e a Poente 
com Caminho, estando descrito na Conservatória do Registo Predial de Nelas sob o n.º 
4325/20000313. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A área total do prédio, segundo a inscrição matricial é de 9.800 m2 e a parcela a ocupar 
com a via a construir é de 3.620 m2, equivalendo este último valor à Parcela n.º 2 do processo 
expropriativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A parcela localiza-se em espaço urbano, na zona de equipamento, de acordo com o artigo 
29.º, da Secção I, do Regulamento de PDM, aprovado em Resolução de Conselho de 
Ministros n.º66/93, de 12 de Novembro. ---------------------------------------------------------------- 
----- II- Identificação dos comproprietários ------------------------------------------------------------- 
---- - José Manuel Lopes de Almeida, residente na Rua D. Maria II, lote 34-B, n.º10, 3520-
045 Nelas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- - Maria da Graça Oliveira Cardoso, residente na Rua D. Maria II, lote 34-B, n.º10, 3520-
045 Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV- Motivação da Declaração de Utilidade Pública: ----------------------------------------------
---- a) Considerações introdutórias: ---------------------------------------------------------------------- 
---- Apesar de ter sido tentada a aquisição pela via do direito privado do bem em causa, 
passados que foram cerca de 12 meses sob o início das negociações e de algumas diligências 
efectuadas para atingir esse fim, não foi possível obter aceitação dos comproprietários supra 
identificados, inclusivamente não se obteve qualquer resposta às últimas notificações 
efectuadas aos comproprietários José Manuel Lopes de Almeida e Maria da Graça Oliveira 
Cardoso, em 30/04/2010 e 16/08/2010, respectivamente, para aquisição por via do direito 
privado e tendo em conta o valor definido no relatório do perito. -----------------------------------
---- b) Pedido de declaração de utilidade pública urgente e sua fundamentação: ------------------
---- Assim, considerando a urgência e o manifesto interesse público na aquisição do bem, 
outra alternativa não resta à autarquia, sopesados também os interesses do proprietário, senão 
avançar para o pedido de declaração de utilidade pública urgente. ---------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas, no uso das suas atribuições e competências a que se refere 
a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
designadamente a prevista no artigo 64.º, n.º7, alínea c), pretende propor, nos termos da lei, a 
declaração de utilidade pública urgente, por forma a proceder à abertura da Ligação da 
Rotunda da Eiras à EN 234, em Nelas. ------------------------------------------------------------------ 
---- É essencial e determinante a urgência na aquisição do bem, uma vez que a obra está 
adjudicada, vai ser co-financiada pelo QREN e o auto de consignação foi realizado no dia 
18/05/2010, estando a obra a decorrer pelo empreiteiro. ---------------------------------------------- 
---- Esta estrutura rodoviária destina-se exclusivamente ao desvio do tráfego médio diário 
(TMD), de mais de 1500 viaturas, da Escola E B 2,3 Dr. Fortunato de Almeida, uma vez que 
o actual troço é susceptível de gerar situações de insegurança para os alunos, professores e 
demais utilizadores. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta obra está prevista no Plano Director Municipal de Nelas. ---------------------------------
---- A previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação é de 56.192,90 �. 
Para efeitos de remessa do requerimento da declaração de utilidade pública urgente, será 
necessária a constituição de uma caução.� -------------------------------------------------------------- 
---- Pelas razões aduzidas, caberá à Câmara Municipal aprovar a rectificação da deliberação, 
por forma a que nela constem os dados solicitados pela entidade competente para analisar o 
processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o 
decidirá.�-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A pedido da Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luis Almeida explicou o assunto. ----- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rectificação à deliberação tomada em 
reunião ordinária pública, realizada em 29 de Junho de 2010, referente à expropriação da 
parcela e requerer à DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais, a declaração de utilidade 
pública, com carácter de urgência, nos termos do Art.º 10.º, do Código das Expropriações, de 
parte do prédio rústico, atrás descrito, de que são proprietários o Senhor José Manuel Lopes 
Almeida e Maria da Graça Oliveira Cardoso, nos termos e de acordo com a informação da 
Jurista Estagiária em serviço nesta Câmara Municipal, atrás descrita.� ---------------------------- 
 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � FIRMA PROCESS & ASSEMBLY, LD.ª � 
ANULAÇÃO DE CEDÊNCIA DE TERRENO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Setembro de 2010, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial de Nelas. Process & Assembly, Ld.ª � Anulação de cedência. -------------- 
---- I - Em 13/11/2007 deliberou a Ex.m.ª Câmara ceder uma parcela de terreno na Zona 
Industrial de Nelas, com cerca de 9.000 m2, à firma Process & Assembly, Ld.ª. ------------------ 
---- II � Até ao momento não foram cumpridas as condições constantes nas cláusulas de 
cedência, nomeadamente os prazos para elaboração do projecto e para início da laboração. ----
---- III � Em 01/09/2010 foi enviado ofício ao requerente mencionando a intenção de anular a 
cedência pelos motivos indicados. ----------------------------------------------------------------------- 
---- IV � O ofício enviado para a morada indicada pela empresa veio devolvido em 
02/09/2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Em 15/10/2009 foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 200, com o anúncio 
n.º 7778/2009, onde menciona que no dia 21/09/2009 foi proferida a sentença de declaração 
de insolvência da Empresa Process & Assembly, Ld.ª. ----------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo a que os prazos expressos nas condições de cedência não foram respeitados, o 
ofício enviado foi devolvido e foi proferida sentença de declaração de insolvência da empresa 
Process & Assembly, Ld.ª, solicita-se a V.ª Ex.ª a anulação daquela cedência para 
posteriormente se poder ceder a outro industrial interessado. ---------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação de cedência do terreno cedido 
à firma Process & Assembly, Ld.ª, por deliberação do Executivo Municipal de 13 de 
Novembro de 2007, em virtude da firma interessada não ter cumprido com as condições 
descritas nessa reunião, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3 � TAXAS E IMPOSTOS 
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3.1.IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DE TAXAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de Setembro de 2010, do Coordenador Técnico de 
Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------
------ Imposto Municipal sobre Imóveis � Fixação de Taxas -----------------------------------------
---- 1 � O Decreto-Lei nº. 287/2003, de 12 de Novembro de 2003, no seu artigo 112º., prevê 
as taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis, como a seguir se indicam: -------------------------
---- - a) Prédios rústicos � 0,8%; -------------------------------------------------------------------------
---- - b) Prédios urbanos � 0,4% a 0,8%; ----------------------------------------------------------------
---- - c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,2% a 0,5%. ---------------------------
---- 2 � O número quatro do mesmo artigo prevê que os Municípios, mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, fixem a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos nas 
alíneas b) e c) do número um. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 � As deliberações da Assembleia Municipal referidas no presente artigo devem ser 
comunicadas à Direcção Geral dos Impostos para vigorarem no ano seguinte, até ao dia 30 de 
Setembro, aplicando-se as taxas mínimas referidas no número um, caso as comunicações não 
sejam recebidas naquela Direcção até àquela data. (30 de Setembro) -------------------------------
---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Ex.ª�------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou a Câmara que 
se iriam manter as taxas do IMI aprovadas nos anos passados. --------------------------------------
---- Face à informação do Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de 
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, atrás descrita, a Câmara, nos termos do artigo 
112º. n.º 1, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � Decreto � Lei nº. 287/2003, de 
12 de Novembro, deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que sejam 
fixadas as seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis: ------------------------------------
---- a) Prédios rústicos � 0,8 %; --------------------------------------------------------------------------
---- b) Prédios urbanos � 0,7%; ---------------------------------------------------------------------------
---- c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,4%, referentes ao ano de 2010, a 
liquidar no próximo ano. ---------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA O ANO DE 2011 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de Setembro de 2010, do Coordenador Técnico de 
Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------------
---- Lançamento de derrama para o ano de 2011. ------------------------------------------------------ 
---- 1 � Nos termos do n.º 1, do Art.º 14.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, os Municípios 
podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), 
que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 
passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de 
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natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse 
território. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Nos termos do n.º 4, do Art.º 14.º., do diploma citado, a Assembleia Municipal pode, 
por proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os 
sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 
�. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Ex.ª�------------------------------------------------ 
---- Presente também uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �Derrama - Ano de 2011 ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, venho propor ao Executivo Camarário o 
lançamento de uma derrama, no ano de 2011, no valor de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito 
e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à 
proporção do rendimento gerado na área geográfica do concelho de Nelas, por sujeitos 
passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de 
natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse 
território, com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras do Centro Educativo de 
Nelas; Museu do Vinho do Dão; Rede Urbana para a competitividade e inovação e Rotunda 
de acesso a Canas de Senhorim (Rotundas na E.N. n.º 234, em Canas de Senhorim). -----------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação apresentada 
pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, atrás descrita, aprovando o 
lançamento de uma derrama no valor de 1,5% e submeter o assunto à aprovação da 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
3.3.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - LEI Nº. 5/2004, DE 10 DE 
FEVEREIRO - LEI DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de Setembro de 2010, do Coordenador Técnico de 
Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------
---- � Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das 
Comunicações Electrónicas -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas, cujo artigo 
106º., estabelece a existência de uma taxa municipal de passagem (TMDP) que é determinada 
com base na aplicação de um percentual sobre a facturação mensal emitida pelas empresas 
que oferecem redes e serviços de comunicações acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área do correspondente Município. -------------------------------------------------
---- Nos termos da alínea b), do n.º 2, do citado artigo 106.º, o referido percentual terá de ser 
aprovado anualmente por cada Município até ao �fim do mês de Dezembro do ano anterior a 
que se destina a vigência e não pode ultrapassar 0,25%. ---------------------------------------------- 
---- Assim, deixo o assunto à consideração de Vª. Exª.�---------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), no valor de 0,25%, sobre a facturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 
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redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área deste município de Nelas, referente ao ano de 2011 e submeter o 
assunto à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 
3.4.BENEFÍCIOS FISCAIS IRS � PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS � LEI N.º 
2/2007, DE 15 DE JANEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de Setembro de 2010, do Coordenador Técnico de 
Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------
---- Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios � Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. -
---- A alínea c), do n.º 1, do artigo 19.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, prevê para os 
Municípios uma participação variável de 5% no IRS, determinada nos termos do Art.º 20.º, 
dos sujeitos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, calculada sobre a 
respectiva colecta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS. ---
---- Para os anos de 2007 e 2008, o Art.º 59.º, do citado diploma, fixou a taxa máxima de 5%. 
---- A partir de 2009, a taxa passou a ser variável, até ao montante máximo de 5%, calculada 
sobre a respectiva colecta líquida das deduções previstas no n.º 1, do artigo 78.º do Código do 
IRS, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa 
aos rendimentos do ano imediatamente anterior. ------------------------------------------------------- 
---- Pode, no entanto, ser deliberada uma taxa inferior, sendo o produto da diferença entre a 
taxa aprovada e a taxa máxima de 5% considerado como dedução à colecta do IRS, a favor do 
sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita 
a participação variável referida no n.º 1, do Art.º 19.º, do diploma acima citado, desde que a 
respectiva liquidação tenha sido feita com base em declaração apresentada dentro do prazo 
legal e com os elementos nela constantes. -------------------------------------------------------------- 
---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Ex.ª�------------------------------------------------
---- Presente também uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �Participação do Município no IRS � Ano de 2011. ---------------------------------------------- 
---- Nos termos dos Artigos 19.º e 20.º da Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, constitui 
receita dos municípios uma participação variável de 5% no IRS dos sujeitos passivos com 
domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, calculada sobre a respectiva colecta 
líquida das deduções previstas no n.º 1, do artigo 78.º do Código do IRS. Refere o n.º 4 do já 
referido art.º 20.º que, caso a percentagem deliberada pelo município seja inferior à taxa 
máxima definida no n.º 1, o produto da diferença de taxas e a colecta líquida é considerado 
como dedução à colecta do IRS, a favor do sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano 
imediatamente anterior àquele a que respeita a participação variável referida no n.º 1, desde 
que a respectiva liquidação tenha sido feita dentro do prazo legal e com os elementos nela 
constantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Relativamente aos anos de 2009 e 2010 a participação dos municípios no IRS dos 
munícipes correspondia à taxa máxima de 5%, por força do disposto no Art.º 59.º da mesma 
Lei. Para os anos de 2009 e 2010, a Câmara Municipal, deliberou, tendo em atenção a 
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conjuntura de crise económica e a importância de um apoio adicional para as famílias, a 
fixação de uma taxa de 3%. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Era intenção deste executivo manter este apoio atendendo a que alguns dos pressupostos 
que serviram de base aquela deliberação ainda se mantêm. No entanto, devido ao corte 
significativo por parte do Governo, quer através das transferências do Orçamento de Estado 
para 2010, quer através do PEC, para com esta Autarquia não é possível continuar a suportar 
este benefício. Não pode ser a Autarquia a substituir-se ao Governo, que dá esta faculdade aos 
Municípios, mas que reduz � algumas acabaram mesmo - as deduções específicas em sede de 
IRS e aumenta os escalões de IRS, agravando a carga fiscal. ----------------------------------------
---- Assim, e, face às políticas de contenção e de estabilidade orçamental em vigor no País, 
impostas pelo Governo, que afectam em muito o crescimento das receitas municipais, não é 
possível à autarquia manter a taxa de participação. Com esta receita é intenção do Município 
continuar a realizar investimentos estruturantes no Concelho cujas candidaturas do QREN 
impõem, do ponto de vista financeiro, uma componente de fundos próprios, bem como 
continuar a assegurar os compromissos a que a autarquia está obrigada.� -------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, no presente 
ano e a nível do FEF, a Autarquia teve um corte de cerca de quarenta mil euros por mês, pelo 
que era um grande esforço abdicar da totalidade daquele imposto. ---------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que se 
congratulava com a proposta de não dedução do IRS, apresentada pelo Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, visto que aquela dedução de imposto não beneficiava 
os mais pobres, mas apenas aqueles munícipes que auferem mais de mil euros por mês e que, 
assim, não havendo esta dedução se anulavam as injustiças, pois nenhum munícipe era 
beneficiado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, inicialmente, tinha pensado 
que o Executivo ia manter todas as taxas nos valores aprovados em 2009, mas e uma vez que 
se propõe aumentar a taxa de participação da Autarquia no IRS, para o valor de 5%, acabando 
com o benefício de 2%, que era deduzido à colecta dos sujeitos passivos de IRS com 
domicilio fiscal no Concelho, o que vai penalizar todos os munícipes que pagam IRS, 
contribuindo para que menos pessoas se fixem no Concelho, vai votar contra esta proposta. ---
---- Foi, de seguida, posto à votação o assunto, tendo a Câmara deliberado, por maioria, com 
cinco votos a favor, da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de 
Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e 
Dr. Jorge David Sousa Paiva e um voto contra, do Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral, aprovar a taxa de IRS de 5% proposta Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas, atrás descrita e submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ---- 
 

4 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
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4.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA JULIETA A. CÂNDIDO 
SANTOS - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE 
SUA EDUCANDA JESSICA ISABEL AMARAL SANTOS � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 26 de Agosto de 2010, de Maria Julieta A. Cândido 
Santos, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------
------ Maria Julieta A. Cândido Santos, Encarregada de Educação da aluna Jessica Isabel 
Amaral Santos, venho por este meio solicitar a comparticipação do passe escolar para o ano 
lectivo 2010/2011 da minha educanda para a Escola Felismina Alcântara, de Mangualde, uma 
vez que o curso de hotelaria nível 2, tipo II, não é ministrado em nenhuma das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 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.ªs Ex.ªs que o curso de educação e formação de hotelaria, nível II, 
tipo 2, não funciona nas duas escolas do Concelho, sendo que a aluna Jessica Isabel Amaral 
Santos, matriculada na Escola Secundária Felismina de Alcântara, deverá ser comparticipada 
em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, 
de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. ------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social e à informação da Técnica Superior de 
Educação, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar que o encargo com o 
transporte escolar da aluna Jessica Isabel Amaral Santos seja suportado em 50% pela 
Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: RAQUEL BELMIRA ASSUNÇÃO 
ALVES AMBRÓSIO - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DE SEU EDUCANDO TOMÁS ALVES AMBRÓSIO E NÃO 
COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SEU EDUCANDO 
JOÃO ALVES AMBRÓSIO � APROVAÇÃO   
--- Presente uma carta, datada de 30 de Agosto de 2010, de Raquel Belmira Assunção Alves 
Ambrósio, residente na Rua Maria Olívia Barbosa Reis, n.º 13, em Canas de Senhorim, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Pedido de comparticipação de passe de transporte escolar ---------------------------------------
---- Raquel Belmira Assunção Alves Ambrósio, na qualidade de encarregada de educação de 
Tomás Alves Ambrósio e João Alves Ambrósio, vem por este meio solicitar a V.ª Ex.ª a 
comparticipação do Município de Nelas no passe de transporte escolar do ano lectivo de 
2010/2010 daqueles alunos. ------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Este pedido deve-se ao facto de estes irem frequentar o 10.º ano de escolaridade numa 
escola fora do Concelho de Nelas (Escola Secundária Alves Martins � Viseu). O Tomás, ao 
escolher o Curso de Ciências Sócio-Económicas (área não existente nas escolas do Concelho) 
tinha obrigatoriamente que optar por uma escola onde existisse essa área. Quanto ao João, irá 
frequentar o Curso de Tecnologias, o qual existe nas Escolas Secundárias do Concelho de 
Nelas. Contudo, dada a forte ligação que os irmãos têm em virtude de serem gémeos, a 
Psicóloga que os acompanha achou que não seria pertinente separá-los de Escola neste 
momento. Por este facto, optámos por matriculá-los na mesma Escola.� --------------------------
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 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.ªs Ex.ªs que o Curso Sócio-Económicas não funciona nas duas 
escolas do Concelho, sendo que o aluno Tomás Alves Ambrósio, matriculada na Escola 
Secundária Alves Martins, deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao 
abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos 
transportes escolares. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em relação ao aluno João Alves Ambrósio, uma vez que o curso pretendido pelo mesmo 
existe nas Escolas do Concelho, o seu pedido não se encontra ao abrigo da lei e por isso não 
deve ser deferido. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 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, autorizar que o encargo com o 
transporte escolar do aluno Tomás Alves Ambrósio seja suportado em 50% pela Autarquia. --
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, não comparticipar o encargo com o 
transporte escolar do aluno João Alves Ambrósio, em virtude do mesmo ir frequentar um 
curso que existe nas Escolas do Concelho de Nelas. -------------------------------------------------- 
4.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: EDUARDO LOURENÇO FILIPE - 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA 
EDUCANDA NICOLE SOFIA MARQUES FILIPE � APROVAÇÃO  
--- Presente uma carta, datada de 26 de Agosto de 2010, de Eduardo Lourenço Filipe, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Eduardo Lourenço Filipe, encarregado de Educação da aluna Nicole Sofia Marques 
Filipe, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª a comparticipação do passe escolar para o ano 
lectivo 2010/2011 da minha educanda para a Escola Secundária Emídio Navarro, uma vez que 
o Curso Ciências Sócio-Económicas não é ministrado em nenhuma das Escolas do 
Concelho.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- De acordo com a informação das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. Cunha, 
que se anexam, informo V.ªs Ex.ªs que o Curso Sócio-Económicas não funciona nas duas 
escolas do Concelho, sendo que a aluna Nicole Sofia Marques Filipe, matriculada na Escola 
Secundária Emídio Navarro, deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao 
abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos 
transportes escolares. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social e à informação da Técnica Superior de 
Educação, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar que o encargo com o 
transporte escolar da aluna Nicole Sofia Marques Filipe seja suportado em 50% pela 
Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.4.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA JOÃO LOPES DAMÁSIO - 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA 
EDUCANDA DIANA DAMÁSIO FRANCISCO � APROVAÇÃO  
--- Presente uma carta, datada de 27 de Agosto de 2010, de Maria João Lopes Damásio, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Maria João Lopes Damásio, residente na Av.ª António Monteiro, Bloco 6, 1.º Dt.º, 3520-
036 Nelas, venho por este meio solicitar o subsídio de transporte para a sua educanda Diana 
Damásio Francisco, a qual, por não existir a área de Arte e Design na Escola Secundária de 
Nelas, irá frequentar no 10.º a Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, no próximo ano 
lectivo 2010/2011.� ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 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.ªs Ex.ªs que o Curso de Artes Visuais não funciona nas duas 
escolas do Concelho, sendo que a aluna Diana Damásio Francisco, matriculada na Escola 
Secundária Alves Martins, deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao 
abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos 
transportes escolares. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social e à informação da Técnica Superior de 
Educação, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar que o encargo com o 
transporte escolar da aluna Diana Damásio Francisco seja suportado em 50% pela Autarquia.  
4.5.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANA PAULA ANDRÉ MONTEIRO 
PERPÉTUO - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR 
DE SEU EDUCANDO JOSÉ MIGUEL PERPÉTUO ALBUQUERQUE SANTOS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta, datada de 26 de Agosto de 2010, de Ana Paula André Monteiro 
Perpétuo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
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---- Ana Paula André Monteiro Perpétuo, encarregada de educação do aluno José Miguel 
Perpétuo Albuquerque Santos, 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, uma vez que o Curso de Artes Visuais não é ministrado em nenhuma das Escolas do 
Concelho.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 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.ªs Ex.ªs que o Curso de Artes Visuais não funciona nas duas 
escolas do Concelho, sendo que o aluno José Miguel Perpétuo Albuquerque Santos, 
matriculado na Escola Secundária Alves Martins, 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, autorizar que o encargo com o 
transporte escolar do aluno José Miguel Perpétuo Albuquerque Santos seja suportado em 50% 
pela Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.6.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA AMÁLIA BRÁS DA COSTA 
MARQUES PEREIRA - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DE SUA EDUCANDA MARIANA BRÁS DA COSTA MARQUES 
PEREIRA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta, datada de 26 de Agosto de 2010, de Maria Amália Brás da Costa 
Marques Pereira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Maria Amália Brás da Costa Marques Pereira, encarregada de educação da aluna Mariana 
Brás da Costa Marques Pereira, venho por este meio solicitar a comparticipação do passe 
escolar, para o ano lectivo 2010/2011, da minha educanda, para a Escola Secundária Alves 
Martins, uma vez que o Curso de Artes Visuais não é ministrado em nenhuma das Escolas do 
Concelho.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 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.ªs Ex.ªs que o Curso de Artes Visuais não funciona nas duas 
escolas do Concelho, sendo que a aluna Mariana Brás da Costa Marques Pereira, matriculada 
na Escola Secundária Alves Martins, deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do 
passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, 
relativo aos transportes escolares. ------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social e à informação da Técnica Superior de 
Educação, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar que o encargo com o 
transporte escolar da aluna Mariana Brás da Costa Marques Pereira seja suportado em 50% 
pela Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 � SUBSÍDIOS 
 

5.1.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA 2010-2011, A CELEBRAR COM O SPORT LISBOA E NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época de 2010/2011, a celebrar entre o Município de Nelas e o Sport 
Lisboa e Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a época 2010/2011, apresentado pelo Sport Lisboa e 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 Sport Lisboa e 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 nº 
273/2009, de 1 de Outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ------------------------------------
---- Cláusula 1.ª - (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 Divisão de Honra do Campeonato Distrital, da 
Associação de Futebol de Viseu e à participação nos campeonatos distritais da mesma 
associação em cinco escalões de formação de futebol, 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 Divisão de Honra do Campeonato Distrital da 
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Associação de Futebol de Viseu e a participar nos campeonatos distritais da mesma 
associação em cinco escalões de formação de futebol, com equipas orientadas por técnicos 
devidamente credenciados; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O clube fica também obrigado a manter e cuidar as Instalações Desportivas e Sociais 
Municipais que lhe forem disponibilizadas para o desenvolvimento das suas actividades; ------
---- 3. Nos eventos por si organizados, zelar para que as instalações desportivas sejam 
frequentadas apenas por atletas que preencham os requisitos legais, nomeadamente seguro e 
exame médico que declare a inexistência de contra-indicações para a prática desportiva aí 
desenvolvida; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2010/2011, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. ----
---- Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) --------------------------------------
---- O custo estimado para a realização efectiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 49.900,00 (Quarenta e nove mil e novecentos euros), 
correspondente a: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- - � 24.900,00 relativos à participação da equipa sénior na Divisão de Honra do 
Campeonato Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Viseu; -----------------------------
---- - � 5.000,00 relativos à participação de cada equipa em competições oficiais de futebol, 
nos escalões de formação da mesma associação, devidamente orientada por técnicos 
credenciados, e constituída por pelo menos 80% de atletas que sejam residentes no concelho 
de Nelas, definindo-se desde já o número de 5 equipas e um montante máximo de 
comparticipação de � 25.000,00. ------------------------------------------------------------------------- 
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5ª (Outros apoios do município) ----------------------------------------------------------
---- 1. Para além da comparticipação financeira definida na cláusula anterior, o município 
disponibiliza ao clube as Instalações Desportivas, sitas no Complexo Desportivo Municipal de 
Nelas e constituído pelo Estádio Municipal, com Balneários e instalações sociais anexas, e 
pelo campo número dois, com os Balneários anexos destinados exclusivamente às camadas 
jovens. E duas salas nas instalações sociais do Estádio para a realização das actividades do 
clube. O município cede ainda as instalações do Bar do Estádio para eventual exploração pelo 
clube nos dias de jogos da equipa sénior. --------------------------------------------------------------- 
---- 2. O clube poderá ainda usufruir de transporte para jogos oficiais, nos termos do 
Regulamento específico em condições a acordar. ------------------------------------------------------ 
---- Cláusula 6ª (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. --------------------------------------------------------------------------- 
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---- Cláusula 7ª (Controlo da execução) ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no Artº 19º do Decreto-Lei 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 8ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, ser 
reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições, até ao final das mesmas, nas condições referidas. -
---- Cláusula 9ª (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 10ª (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 11ª (Falhas e omissões) --------------------------------------------------------------------
---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro.� ----------------------- 
---- O Senhor Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou que antes da presente 
reunião, tinha tido uma reunido com todas as associações desportivas, com que estes contratos 
programas de desenvolvimento desportivo preconizava o apoio às equipas de formação e 
havia cortes nos valores a atribuir às equipas seniores. -----------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que, para a próxima época desportiva 
2010/2011, mantém-se o apoio às equipas de formação e vai haver um corte no subsídio a 
atribuir às equipas seniores, entre 20% e 25%. --------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que não concordava com o facto 
do Executivo Municipal ter deixado de patrocinar a marca �Nelas Coração do Dão� no 
equipamento dos jogadores, visto que, com esse patrocínio era divulgado o Concelho de 
Nelas. Afirmou, também, que constatava que o Sport Lisboa e Nelas e o Sporting Clube de 
Santar ficavam prejudicados nestes Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Também afirmou que o Sport Lisboa e Nelas vai receber um subsídio que é menos de metade 
do que foi atribuído no ano anterior, o que achava muito pouco devido à projecção que a 
referida Associação Desportiva tem a nível nacional. Entendia, também, que a situação 
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económica em que se encontrava o Sport Lisboa e Nelas, que também era por culpa da 
Autarquia, que não fez os pagamentos a tempo e horas. Sugeriu que nos contratos-programa 
fosse acrescentada uma cláusula onde a Autarquia indicasse a data de pagamento mensal dos 
subsídios. Afirmou, por fim, que ia votar favoravelmente todos os contratos-programa, à 
excepção dos que vão ser celebrados com o Sport Lisboa e Nelas e com o Sporting Clube de 
Santar, em virtude dos referidos clubes serem prejudicados na atribuição dos subsídios. ------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o porquê dos 
valores a atribuir a cada associação desportiva, realçando que algumas associações subiram de 
divisão, outras desceram e também tendo em conta o número de equipas que cada associação 
desportiva vai ter durante a época desportiva 2010/2011. Afirmou, por fim, que, em relação 
aos pagamentos, o Executivo paga às associações desportivas quando tem disponibilidades 
para poder pagar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Executivo Municipal tem que demonstrar às suas associações desportivas que o país e as 
associações desportivas não estão bem financeiramente, devido aos cortes do FEF e como o 
Executivo Municipal tem menos receitas, logo tem que diminuir nas despesas. De seguida, 
questionou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral no sentido de saber o que é o 
Governo tem feito no sentido do desenvolvimento desportivo dos jovens do Concelho de 
Nelas, tendo o mesmo Senhor Vice-Presidente da Câmara respondido zero. Afirmou, também, 
que o Executivo Municipal não podia pagar o subsídio anterior ao Sport Lisboa e Nelas 
porque tem de cumprir uma ordem judicial, visto a referida Associação ter penhoras em 
Tribunal e na Segurança Social. Também afirmou que ninguém do actual Executivo 
Municipal quer acabar com o Sport Lisboa e Nelas e que quando houver ordem do Tribunal o 
Executivo, de imediato, pagará o subsídio do ano anterior ao referido clube. Por fim, solicitou 
ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral para ajudar a desbloquear o problema do 
Sport Lisboa e Nelas visto que tem contactos privilegiados junto do Governo. -------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista sempre afirmaram que o problema do Sport Lisboa e Nelas tinha de ser 
resolvido pela via do diálogo. Afirmou, também, que no ano passado o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas tinha afirmado numa reunião de Câmara que iria 
pagar dez mil euros ao Sport Lisboa e Nelas e que depois não pagou, nem ajudou a resolver o 
problema do Sport Lisboa e Nelas. Em resposta ao Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que 
o Governo tem comparticipado a construção de algumas infraestruturas no Concelho de Nelas 
tais como, por exemplo, a construção do pavilhão gimnodesportivo, a biblioteca municipal e 
mais recentemente na construção do Centro Educativo de Nelas. Afirmou ainda que o Senhor 
Vice-Presidente da Câmara tinha um discurso contraditório pois, por um lado votou 
favoravelmente o aumento de taxas e por outro lado, votou favoravelmente o corte nos 
subsídios para as associações desportivas. -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente de Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Sport Lisboa e Nelas, como tinha muitas dívidas, não conseguia apresentar a declaração de 
não dívida para assim poder receber os subsídios e assim lançava um repto ao Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral, para juntamente com ele, Vice-Presidente, Dr. 
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Manuel da Conceição Marques, avalisarem a contracção de um empréstimo para assim o 
Sport Lisboa e Nelas poder pagar as suas dívidas. -----------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção do 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, aprovar o Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a Época 2010/2011 a celebrar com o Sport Lisboa e Nelas, 
atrás descrito, bem como a atribuição de um subsídio no valor de quarenta e nove mil e 
novecentos euros, nele previsto. -------------------------------------------------------------------------- 
5.2.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA 2010-2011, A CELEBRAR COM O GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE 
CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO  
---- Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época de 2010/2011, a celebrar entre o Município de Nelas e o Grupo 
Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a época 2010/2011, apresentado pelo Grupo Desportivo e 
Recreio de Canas de Senhorim, 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 Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, associação desportiva com sede em 
Canas de Senhorim, representada pelo Sr. ______, adiante designada por Clube; ----------------
---- O presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos termos da 
Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro) e do Decreto-Lei nº 
273/2009, de 1 de Outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ------------------------------------
---- Cláusula 1ª (Objecto) ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O presente contrato pretende criar as condições necessárias à efectiva realização do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo clube, nomeadamente no que 
respeita à participação de uma equipa sénior na Divisão de Honra do Campeonato Distrital, da 
Associação de Futebol de Viseu e à participação nos campeonatos distritais da mesma 
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associação em quatro escalões de formação de futebol, sem prejuízo das restantes actividades 
definidas no Programa já referido. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) ---------------------------------------------------
---- 1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
participar com uma equipa sénior na Divisão de Honra do Campeonato Distrital da 
Associação de Futebol de Viseu e a participar nos campeonatos distritais da mesma 
associação em quatro escalões de formação de futebol, com equipas orientadas por técnicos 
devidamente credenciados; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2010/2011, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. ----
---- Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) --------------------------------------
---- O custo estimado para a realização efectiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 49.900,00 (Quarenta e nove mil e novecentos euros), 
correspondente a: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - � 26.000,00 relativos à participação da equipa sénior na Divisão de Honra do 
Campeonato Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Viseu; -----------------------------
---- - � 5.000,00 relativos à participação de cada equipa em competições oficiais de futebol, 
nos escalões de formação da mesma associação, devidamente orientada por técnicos 
credenciados, e constituída por pelo menos 80% de atletas que sejam residentes no concelho 
de Nelas, definindo-se desde já o número de 4 equipas e um montante máximo de 
comparticipação de � 20.000,00. ------------------------------------------------------------------------- 
---- - � 3.900,00 para apoio aos encargos resultante do facto de não utilizar instalações 
desportivas municipais. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5ª (Outros apoios do município) ----------------------------------------------------------
---- O clube poderá usufruir de transporte para jogos oficiais, nos termos do Regulamento 
específico e em condições a acordar. -------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 6ª (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 7ª (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 nº 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, 
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sempre que a lei, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro o exija. ---------
---- Cláusula 8ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, ser 
reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições, até ao final das mesmas, nas condições referidas. -
---- Cláusula 9ª (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 10ª (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 11ª (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 n.º 273/2009, de 1 de Outubro.� ----------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2010/2011 a celebrar com o Grupo Desportivo de Canas de 
Senhorim, atrás descrito, bem como a atribuição de um subsídio no valor de quarenta e nove 
mil e novecentos euros, nele previsto. ------------------------------------------------------------------- 
5.3.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA 2010-2011, A CELEBRAR COM O SPORT VALE DE MADEIROS E 
BENFICA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época de 2010/2011, a celebrar entre o Município de Nelas e o Sport Vale 
de Madeiros e Benfica, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a época 2010/2011, apresentado pelo Sport Vale de 
Madeiros e Benfica, 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; ------------------------------------
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---- O Sport Vale de Madeiros e Benfica, associação desportiva com sede em Vale de 
Madeiros, Canas de Senhorim, representada pelo Sr. ______, adiante designada por Clube; ---
---- O presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos termos da 
Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro) e do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de Outubro, que se rege 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 1.ª Divisão do Campeonato Distrital, da 
Associação de Futebol de Viseu e à participação nos campeonatos distritais da mesma 
associação em um escalão de formação de futebol, sem prejuízo das restantes actividades 
definidas no Programa já referido. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) ---------------------------------------------------
---- 1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
participar com uma equipa sénior na 1.ª Divisão do Campeonato Distrital da Associação de 
Futebol de Viseu e a participar nos campeonatos distritais da mesma associação em um 
escalão de formação de futebol, com equipas orientadas por técnicos devidamente 
credenciados; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2010/2011, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. ----
---- Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) --------------------------------------
---- O custo estimado para a realização efectiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 25.300,00 (Vinte e cinco mil e trezentos euros), 
correspondente a: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - � 18.000,00 relativos à participação da equipa sénior na 1ª Divisão do Campeonato 
Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Viseu; ---------------------------------------------
---- - � 5.000,00 relativos à participação de uma equipa em competição oficial de futebol, nos 
escalões de formação da mesma associação, devidamente orientada por técnicos credenciados, 
e constituída por pelo menos 80% de atletas que sejam residentes no concelho de Nelas; ------
---- - � 2.300,00 para apoio aos encargos resultante do facto de não utilizar instalações 
desportivas municipais. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Cláusula 5ª (Outros apoios do município) ---------------------------------------------------------- 
---- O clube usufruirá de transporte para jogos oficiais, nos termos do Regulamento específico 
e em condições a acordar. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 6ª (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 7ª (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 8ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, ser 
reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições, até ao final das mesmas, nas condições referidas. -
---- Cláusula 9ª (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 11ª (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 para a Época 2010/2011 a celebrar com o Sport Vale de Madeiros e Benfica, atrás 
descrito, bem como a atribuição de um subsídio no valor de vinte e cinco mil e trezentos 
euros, nele previsto ----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA 2010-2011, A CELEBRAR COM O SPORTING CLUBE DE SANTAR � 
APROVAÇÃO 



 
Fls.__________ 

Reunião de 14-09-2010 

 

22

---- Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época de 2010/2011, a celebrar entre o Município de Nelas e o Sporting 
Clube de Santar, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a época 2010/2011, apresentado pelo Sporting Clube de 
Santar, 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 Sporting Clube de Santar, associação desportiva com sede em Santar, 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 n.º 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 1.ª (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 2.ª Divisão do Campeonato Distrital, da 
Associação de Futebol de Viseu e à participação nos campeonatos distritais da mesma 
associação em um escalão de formação de futebol, sem prejuízo das restantes actividades 
definidas no Programa já referido. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) --------------------------------------------------- 
---- 1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
participar com uma equipa sénior na 2ª Divisão do Campeonato Distrital da Associação de 
Futebol de Viseu e a participar nos campeonatos distritais da mesma associação em um 
escalão de formação de futebol, com equipas orientadas por técnicos devidamente 
credenciados; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade em todos os jogos e eventos por si 
organizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato vigorará por toda a época desportiva 2010/2011, devendo o clube 
garantir a participação nas competições já referidas e naquelas condições, até ao seu final. ----
---- Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) --------------------------------------
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---- 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 � 11.770,00 (Onze mil setecentos e setenta euros), 
correspondente a: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - � 5.700,00 relativos à participação da equipa sénior na 1ª Divisão do Campeonato 
Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Viseu; --------------------------------------------- 
---- - � 5.000,00 relativos à participação de uma equipa em competição oficial de futebol, nos 
escalões de formação da mesma associação, devidamente orientada por técnicos credenciados, 
e constituída por pelo menos 80% de atletas que sejam residentes no concelho de Nelas; ------
---- - � 1.070,00 para apoio aos encargos resultante do facto de não utilizar instalações 
desportivas municipais. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5ª (Outros apoios do município) ----------------------------------------------------------
---- O clube poderá usufruir de transporte para jogos oficiais, nos termos do Regulamento 
específico e em condições a acordar. -------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 6ª (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 7ª (Controlo da execução) ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no Artº 19º do Decreto-Lei n.º 273/2009. --------------------------------------
----- 2. Sem prejuízo do disposto no nº 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 8ª (Revisão do contrato) -------------------------------------------------------------------
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, ser 
reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição, no caso de não se verificar a 
participação em qualquer das competições, até ao final das mesmas, nas condições referidas. -
---- Cláusula 9ª (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 10ª (Organização das contas) ------------------------------------------------------------- 
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---- O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 11ª (Falhas e omissões) --------------------------------------------------------------------
---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro.� ----------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção do 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, aprovar o Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a Época 2010/2011 a celebrar com o Sporting Clube de 
Santar, atrás descrito, bem como a atribuição de um subsídio no valor de onze mil setecentos 
e setenta euros, nele previsto. --------------------------------------------------------------------------  
5.5.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA 2010-2011, A CELEBRAR COM O ACADÉMICO BASKET CLUBE DE 
NELAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época de 2010/2011, a celebrar entre o Município de Nelas e o Académico 
Basket Clube de Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. 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 n.º 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 
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respeita à participação de uma equipa sénior na 3ª 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 3ª 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 2ª (Obrigações do clube beneficiário) --------------------------------------------------- 
---- 1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
participar com uma equipa sénior na 3ª Divisão do Campeonato Nacional de 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 3ª 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 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
---- 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 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) --------------------------------------
---- O custo estimado para a realização efectiva do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
é o constante do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 67.000,00 (Sessenta e sete mil euros), correspondente a: -
---- - � 7.000,00 relativos à participação da equipa sénior na 3ª Divisão do Campeonato 
Nacional de Futsal, da Federação Portuguesa de Futebol; --------------------------------------------
---- - � 10.000,00 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; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - � 25.000,00 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. ----------------------------------------------------
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---- 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 poderá usufruir de transporte para jogos oficiais, nos termos do Regulamento 
específico e em condições a acordar. --------------------------------------------------------------------
---- 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 
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 (Certificação das Contas) ------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que o valor do apoio financeiro definido no presente contrato é superior a � 
50.000,00, deve o clube fazer certificar as suas contas por revisor oficial de contas ou por 
sociedade revisora de contas, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, 
devendo indicar ao município qual a entidade responsável pela certificação antes do 
pagamento de qualquer apoio financeiro. --------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 12.ª (Falhas e omissões) ------------------------------------------------------------------- 
---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro.� -----------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
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Desportivo para a Época 2010/2011 a celebrar com o Académico Basket Clube de Nelas, atrás 
descrito, bem como a atribuição de um subsídio no valor de sessenta e sete mil euros, nele 
previsto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.6. CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA 2010-2011, A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO CANAS + JOVEM ACR � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
para a Época de 2010/2011, a celebrar entre o Município de Nelas e a Associação Canas + 
Jovem ACR, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal e, considerando que entre as actividades desportivas com 
relevância para a comunidade local, se enquadram a representação das várias localidades e 
freguesias do concelho em competições oficiais seniores e, principalmente, a promoção da 
prática desportiva em crianças e jovens, devidamente enquadrada por técnicos credenciados e 
no âmbito de competições oficialmente organizadas, constituindo veículo essencial para o 
fomento de estilos de vida saudáveis e equilibrados. E, tendo presente o Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a época 2010/2011, apresentado pelo Canas Mais Jovem; 
ACR, 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 Canas Mais Jovem, ACR, associação desportiva, com sede em Canas de Senhorim, 
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 n.º 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 1.ª (Objecto) --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao Canas + Jovem, 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 feminina na 1.ª Divisão Distrital de Futsal e na 
Taça Distrital de Futsal, da Associação de Futebol de Viseu, 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 feminina na 1ª Divisão Distrital de Futsal e na Taça 
Distrital de Futsal, da Associação de Futebol de Viseu; ---------------------------------------------- 
---- 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) -------------------------------------------------------------------- 
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---- 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 � 4.950,00 (Quatro mil novecentos e cinquenta euros), 
correspondente a: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - � 4.500,00 relativos à participação da equipa sénior feminina na 1ª Divisão Distrital de 
Futsal e na Taça Distrital de Futsal, da Associação de Futebol de Viseu; --------------------------
---- - � 450,00 para apoio aos encargos resultante do facto de não utilizar instalações 
desportivas municipais. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 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 poderá usufruir de transporte para jogos oficiais, nos termos do Regulamento 
específico e em condições a acordar. -------------------------------------------------------------------- 
---- 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 
participação em qualquer das competições, até ao final das mesmas, nas condições referidas. -
---- Cláusula 9ª (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) ------------------------------------------------------------- 
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---- O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato -programa e a identificação das 
receitas respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 11.ª (Falhas e omissões) ------------------------------------------------------------------- 
---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei nº 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de Outubro.� -----------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para a Época 2010/2011 a celebrar com a Associação Canas + Jovem ACR, atrás 
descrito, bem como a atribuição de um subsídio no valor de quatro mil novecentos e 
cinquenta euros, nele previsto. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

6 � DIVERSOS 
 

6.1.ASSOCIAÇÃO VIDA � ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO 
INTERGERACIONAL E DESENVOLVIMENTO ACTIVO - PROJECTO �CIDADES 
AMIGAS DAS PESSOAS IDOSAS� � ADESÃO DO MUNICÍPIO DE NELAS � 
AUTORIZAÇÃO  
---- Presente um ofício da Associação Vida � Associação de Valorização Intergeracional e 
Desenvolvimento Activo, com sede em Santa Maria da Feira, que a seguir se transcreve: ------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Silva Pedro -------
--- O Projecto �Cidades Amigas das Pessoas Idosas� foi lançado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) em 2005 e visa identificar os aspectos positivos e os obstáculos referentes a 
oito áreas estratégicas: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Prédios públicos e espaços abertos; 2. Transporte; 3. Habitação; 4. Participação social; 
5. Respeito e inclusão social; 6. Participação cívica e emprego; 7. Comunicação e informação; 
8. Apoio comunitário e serviços de saúde. --------------------------------------------------------------
---- A OMS identificou as características-chave para que uma cidade seja amiga das pessoas 
idosas e preparou uma Lista de Verificação para as oito áreas e uma Guia. -----------------------
---- Para a OMS, uma cidade é �qualquer município identificável, com autoridade suficiente 
para implementar as mudanças necessárias para melhorar as condições que oferece aos 
idosos�. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em Portugal, a Associação Vida deu início a um Projecto denominado Cidades, co-
financiado pela Direcção Geral de Saúde e pela Fundação Calouste Gulbenkian, que irá 
apresentar o conceito da OMS e aplicar a respectiva Lista de Verificação, nos municípios 
portugueses. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vimos convidar o Município que V.ª Ex.ª representa a associar-se a este Projecto. ---------
---- Num contexto de envelhecimento demográfico, o diagnóstico das condições que o 
município oferece à população idosa, pode ser particularmente útil para a actualização e/ou 
desenvolvimento de um Plano Gerontológico Municipal. --------------------------------------------
---- Para além da participação numa iniciativa pioneira em Portugal, o Projecto Cidades 
oferece aos municípios a possibilidade de: -------------------------------------------------------------
---- - Aferir o nível de satisfação da população sénior, relativamente às áreas estratégicas 
supra mencionadas, com o apoio de uma equipa especializada; -------------------------------------
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---- - Integrar a Rede Mundial das Cidades Amigas das Pessoas Idosas; ---------------------------
---- - Usar os dados recolhidos junto dos municípios para outros projectos e fins. ----------------
---- A participação no projecto Cidades não implica qualquer custo de adesão, bastando que 
seja identificado um profissional que sirva de elemento de ligação ao Projecto Cidades, para 
se envolver directamente na aplicação da Lista de Verificação junto dos seniores do 
município, ou para se articular com o elemento que a Associação Vida designar para o vosso 
município. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para iniciar o processo de adesão ao Projecto Cidades, é necessário preencher e enviar o 
formulário de manifestação de interesse, disponível em www.projectotio.net/cidades. ----------
---- Certa da sua melhor atenção a este assunto, apresento os meus melhores cumprimentos.� -
---- Presente, também, uma informação, datada de 23 de Agosto de 2010 e apresentada pelos 
Serviços de Saúde, Acção Social e Rede Social, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Projecto �Cidades Amigas das Pessoas Idosas� --------------------------------------------------
---- Na sequência de um ofício enviado pela Associação Vida � Associação de Valorização 
Intergeracional e Desenvolvimento Activo, vimos por este meio solicitar a V.ª Ex.ª se digne 
autorizar a adesão deste Município ao Projecto �Cidades Amigas das Pessoas Idosas�, uma 
vez que, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma cidade é �qualquer município 
identificável, com autoridade suficiente para implementar as mudanças necessárias para 
melhorar as condições que oferece aos idosos�. -------------------------------------------------------
---- Neste sentido, este Serviço considera pertinente o desenvolvimento deste projecto, 
nomeadamente no âmbito da Rede Social, reforçando assim a cooperação entre e 
serviços/entidades. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De referir ainda que este projecto não tem qualquer custo associado. --------------------------
---- Desta forma e considerando a relevância do mesmo, solicitamos a V.ª Ex.ª se digne 
autorizar a referida adesão.� ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente prestou um breve esclarecimento sobre o assunto. --------------------- 
 ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o Município de Nelas a aderir ao 
Projecto �Cidades Amigas das Pessoas Idosas�, proposta pela Associação Vida - Associação 
de Valorização Intergeracional e Desenvolvimento Activo, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços de Saúde, Acção Social e Rede Social, atrás descrita. ------------------ 
6.2.MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE NELAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 08 de Setembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Mapa de Ruído � Aprovação -----------------------------------------------------------------------
---- Enviou o Instituto Politécnico de Viseu o novo Mapa de Ruído para ser incluído na 
revisão do Plano Director Municipal (PDM). ----------------------------------------------------------
---- Foi enviado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que informou que a sua aprovação 
deveria ser sujeita a parecer da Câmara Municipal, com posterior aprovação da Assembleia 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, solicito a V.ª Ex.ª a emissão de parecer da Câmara Municipal. ------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª � -------------------------------------------------------------------------
---- Um exemplar do Mapa do Ruído do Concelho de Nelas, em formato digital, fica anexo a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------

http://www.projectotio.net/cidades.
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---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva informou que a medição do ruído é 
obrigatória sempre que há uma revisão do Plano Director Municipal. Informou, também, que 
a Vila de Nelas não é muito afectada pelo ruído, visto que não apresenta ruído elevado, à 
excepção de algumas ruas. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Mapa de Ruído do 
Concelho de Nelas, apresentada pelos Serviços Técnicos de Obras e submeter o assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------
6.3.BENS VENDIDOS NA 19.ª EDIÇÃO DA FEIRA DO VINHO DO DÃO � 
RATIFICAÇÃO 
---- Presente uma proposta, datada de 01 de Setembro de 2010, do Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 
---- �Bens vendidos na 19.ª Edição da Feira do Vinho do Dão ---------------------------------------
---- No âmbito da 19.ª Festa do Vinho do Dão e para assinalar o evento procedeu-se à compra 
de copos de vinho em vidro e respectiva bolsa de transporte com o logótipo da Feira do Vinho 
do Dão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para minimizar os custos suportados pelo Município, irão colocar-se à disposição dos 
visitantes a possibilidade de compra dos mesmos e do Livro de Receitas do Chefe Hélio 
Loureiro, Edição de 2009, mediante os seguintes preços: -------------------------------------------- 

Designação  Preço unitário 
Copo    4,50 � 
Bolsa 4,50 � 
Copo + bolsa 6,50 � 
Livro de Receitas 10,00 � 

   ---- Para cumprimento da Tabela de Taxas Municipais em vigor, no seu Anexo I, Serviços 
comuns e diversos, Artigo 13.1, na venda de edições municipais �b) Os valores a cobrar serão 
fixados pela Câmara Municipal tendo em consideração o preço do custo de cada unidade e 
respectivos encargos.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, solicito à Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara que autorize a venda dos referidos 
bens pelos preços acima propostos e que submeta a sua aprovação à Câmara Municipal na 
próxima reunião a realizar.� ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente prestou um breve esclarecimento sobre o assunto. --------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que aprovou os preços dos bens constantes na proposta apresentada pelo Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, atrás descrita. ----------------------------- 

 
7 � PESSOAL 

 
7.1.PREENCHIMENTO DE CINCO LUGARES DE ASSISTENTE OPERACIONAL � 
CANTONEIRO � A TEMPO DETERMINADO � RESERVA DE RECRUTAMENTO 
INTERNA � APROVAÇÃO   
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---- Presente uma informação, datada de 06 de Setembro de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
----�Exm.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, Drª. Isaura Pedro, com conhecimento do 
Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel Marques. --------------------------------------------------------  
---- Preenchimento de cinco Lugares de Assistente Operacional � Cantoneiro � A Tempo 
Determinado - Reserva de Recrutamento Interna ------------------------------------------------------ 
---- Em 19 de Maio de 2010, foi aberto por aviso n.º 11.049/2010, publicado em D.R. 2.ª 
Série n.º 107, de 02 de Junho de 2010, um procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de dois postos de trabalho de assistente operacional, da carreira geral de 
assistente operacional, na área funcional de Cantoneiro, em regime de contrato de trabalho 
por tempo determinado; dando cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, por aviso n.º 16.302/2010, de 02 de Agosto de 2010, foi 
publicada também em D.R. na 2.ª Série, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
homologada, constituindo-se uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do 
artigo 40.º, da Portaria n.º83-A/2009.-------------------------------------------------------------------- 
---- Havendo necessidade de ocupar mais cinco postos de trabalho, no âmbito do 
procedimento concursal aberto em 2010, com lista de reserva de recrutamento interna 
homologada, e tendo esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º,  
da Portaria n.º 83-A/2009, o recrutamento para os lugares em causa opera-se nos termos do 
previsto na alínea d), do n.º 1, do artigo 54.º e no 55.º da LVCR.------------------------------------ 
---- Havendo no Mapa de Pessoal cinco lugares vagos, de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional, na área Funcional de Cantoneiro, devidamente cabimentado, 
e tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e alínea b), dos n.ºs 1, 3 e 4, do artigo 7.º, 
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas a 
despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de 
trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos 
mapas de pessoal aprovados. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Considerando que no mapa de pessoal, aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 11 de Dezembro de 2009, essas despesas foram previstas e, que a 
ocupação dos lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento 
dos serviços, sou a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento dos postos de trabalho 
em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----V. Exa. superiormente decidirá.�--------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção do Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral, prover cinco lugares de Assistentes Operacionais, na 
área funcional de Cantoneiro, por tempo determinado, com candidatos da reserva de 
recrutamento interna, aprovados em concursos anteriores, nos termos e de acordo com a 
informação da Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ----------------------------
7.2.PREENCHIMENTO DE UM LUGAR DE TÉCNICO SUPERIOR � PROFESSOR 
DE ENSINO DE MÚSICA/ENSINO DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS, EM REGIME 
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DE CONTRATO A TEMPO DETERMINADO, A TEMPO PARCIAL � RESERVA DE 
RECRUTAMENTO INTERNA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Setembro de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
----�Exm.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, Drª. Isaura Pedro, com conhecimento do 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. -------------------------------------- 
---- Preenchimento de um lugar de Técnico Superior � Professor de ensino de Música/Ensino 
de Expressões Artísticas, em regime de contrato a tempo determinado, a tempo parcial � 
Reserva de Recrutamento Interna. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Em 14 de Julho de 2010, foi aberto por aviso n.º 14.964/2010, publicado em D.R. 2.ª 
Série n.º 145, de 28 de Julho de 2010, um procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de um posto de trabalho de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área funcional de professor de ensino de música/ensino de expressões artísticas, 
em regime de contrato de trabalho por tempo determinado, a tempo parcial; dando 
cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 
foi homologada, em 07 de Setembro de 2010, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos homologada, constituindo-se uma reserva de recrutamento interna, nos termos do 
n.º 1, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009.--------------------------------------------------------- 
---- Havendo necessidade de ocupar mais um posto de trabalho, no âmbito do procedimento 
concursal aberto em 2010, com lista de reserva de recrutamento interna homologada, e tendo 
esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-
A/2009, o recrutamento para os lugares em causa opera-se nos termos do previsto na alínea 
d), do n.º 1, do artigo 54.º e no 55.º da LVCR. --------------------------------------------------------- 
---- Havendo no Mapa de Pessoal um lugar vago, de Técnico Superior, da carreira geral de 
Técnico Superior, na área funcional de professor de ensino de música/ensino de expressões 
artísticas, devidamente cabimentado, e tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e 
alínea b), dos n.ºs 1, 3 e 4, do artigo 7.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas 
orçamentais dos serviços afectas a despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos 
com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, 
e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados. ----------------------------------------------------- 
---- Considerando que no mapa de pessoal, aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 11 de Dezembro de 2009, essas despesas foram previstas e, que a 
ocupação dos lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento 
dos serviços, sou a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento dos postos de trabalho 
em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----V. Exa. superiormente decidirá.�--------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção do Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral, prover um lugar de Técnico Superior � Professor de 
ensino de Música/Ensino de Expressões Artísticas, em regime de contrato a tempo 
determinado e a tempo parcial, com candidatos da reserva de recrutamento interna, aprovados 
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em concursos anteriores, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------- 

 
8 � CONTABILIDADE 

 
8.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Agosto de 2010, no total de 2.141.279,13 � (dois milhões cento e quarenta e 
um mil duzentos e setenta e nove euros e treze cêntimos), referente a Operações Orçamentais 
e no total de 52.609,57 � (cinquenta e dois mil seiscentos e nove euros e cinquenta e sete 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos na relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.2.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, nº 16, e ás Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, nº 14, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------- 
8.3.PAGAMENTO DE 52 REFEIÇÕES, FORNECIDAS PELA SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE SANTAR, REFERENTES AO PROJECTO �FÉRIAS EM 
ACÇÃO 2010� � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 31 de Agosto de 2010, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de 52 refeições, fornecidas pela Santa Casa da Misericórdia de Santar, 
referentes ao Projecto �Férias em Acção 2010� -------------------------------------------------------- 
---- Informa-se V.ª Ex.ª que, relativamente às refeições do Projecto Férias em Acção, existe 
uma factura, no valor de 128,00 �, referente a 52 refeições, fornecidas pela Santa Casa da 
Misericórdia de Santar, que correspondem a: ---------------------------------------------------------- 
---- - Pedidos excedentes dos primeiros dias do projecto, de forma a garantir que as crianças 
envolvidas teriam o serviço de refeição, mesmo que não tivesse sido atempadamente 
solicitado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Ao total das refeições, no âmbito da parceria com a C.P.C.J., em que se apoia crianças 
com contexto sócio-familiar de grande fragilidade e carência económica; -------------------------
---- - Falhas de alguns pais que, após contacto insistente não procederam aos respectivos 
pagamentos, no entanto continuarão a ser alertados para a correcção da respectiva omissão. ---
---- No sentido de facilitar o pagamento à entidade que connosco colaborou, solicita-se a V.ª 
Ex.ª autorização para se proceder ao pagamento da respectiva quantia acima referida. ----------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quantia de 128,00 �, 
(cento e vinte e oito euros), à Santa Casa da Misericórdia de Santar, correspondente ao 
fornecimento de 52 refeições, referentes ao Projecto �Férias em Acção 2010�, nos termos e de 
acordo com a informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita. ----------------------- 
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8.4.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 31 de Agosto de 2010, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exª. e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Moreira, Carvalhal Redondo, 
Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, 
Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 2009/2010: --------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Junho de 2010 � 399,60 �; Julho de 2010 � 
318,60 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Junho de 2010�218,70 �; Julho de 2010� 132,30 �; 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Junho de 2010 � 89,10 �; Julho de 2010 
� 10,80 �; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Junho de 2010 � 288,90 �; Julho de 2010 � 21,60 �; ---- 
---- TOTAL: 1.479,60 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: -------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Junho de 2010 � 347,50 �; Julho de 2010 � 332,50 �; ----
----- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Junho de 2010 � 292,50 �; Julho de 2010 � 142,50 �;  
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Junho de 2010 � 282,50 �; Julho de 2010 � 
150,00 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Junho de 2010 � 495,00 �; Julho de 2010 � 387,50 �; - 
---- - Jardim de Infância de Santar: Junho de 2010 � 507,50 �; Julho de 2010 � 192,50 �; ------ 
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Junho de 2010 � 540,00 �; Julho de 2010 � 317,50 �; -- 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Junho de 2010 � 565,00 �; Julho de 2010 � 337,50 �; --- 
---- TOTAL: 4.890,00 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Junho de 2010 � 959,28 �; Julho de 2010 � 188,16 �; ------ 
---- TOTAL: 1.147,44 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Junho de 2010 � 463,68 �; Julho de 2010 � 
75,60 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 539,28 �.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Santa Casa da Misericórdia de 
Santar, Escola Secundária de Nelas e Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. --------- 
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8.5.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 31 de Agosto de 2010, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas 
de Folhadal, Nelas, Moreira, Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do 
Lobo, Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2009/2010: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Junho de 2010 � 264,60 �; -------------------------------------
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Junho de 2010 � 491,40 �; -----------------------------------------
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Junho de 2010 � 237,60 �; -----------------------------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Junho de 2010 � 345,60 �; ------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Junho de 2010 � 1.522,80 �; ------------------------ 
---- TOTAL: 2.862,00 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: -------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Moreira: Junho de 2010 � 187,50 �; -------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Junho de 2010 � 467,50 �; ---------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Junho de 2010 � 607,50 �; ----------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Junho de 2010 � 722,50 �; ---------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Santar: Junho de 2010 � 410,00 �; ---------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Senhorim: Junho de 2010 � 530,00 �; ----------------------------------------------
---- TOTAL: 2.925,00 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Junho de 2010 � 646,80 �; -----------------------------
---- TOTAL: 646,80 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Fojo: Junho de 2010 � 206,10 �; -------------------------- 
---- TOTAL: 206,10 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2009/2010): Junho de 2010 � 953,91 �. -- 
---- TOTAL: 953,91 �.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Santa Casa da Misericórdia de 
Santar, Escola Secundária de Nelas, Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e 
Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, de Nelas. -------------------------------------- 
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9 - OBRAS PARTICULARES 
 

9.1.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 
9.1.1.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 24 de Agosto de 2010 e 06 de Setembro de 2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo 
III), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------- 
9.1.2.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 24 de Agosto de 2010 e 06 de Setembro de 2010, a qual fica anexa a esta 
acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------- 
9.1.3.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 24 de Agosto de 2010 e 
06 de Setembro de 2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E RECIBOS DE 
ADMISSÃO 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, 
autorizações e recibos de 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. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 
de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 24 de Agosto de 
2010 e 06 de Setembro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS 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 edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 24 de Agosto de 2010 e 07 de 
Setembro de 2010, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual 
fica anexa a esta acta (Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------- 
9.4.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS 
PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DA FESTA POPULAR, A DECORRER NOS DIAS 
18 E 19 DE SETEMBRO DE 2010 � LOCAL: ADRO DA IGREJA MATRIZ DE 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 
FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM � ISENTAR, OU REDUZIR, OU 
INDEFERIR O PEDIDO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de Setembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de realização 
de um divertimento público e licença especial de ruído da festa popular, a decorrer nos dias 18 
e 19 de Setembro de 2010 � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Adro da Igreja 
Matriz de Canas de Senhorim. Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Canas 
de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
emissão de certidões de dispensa de licença de um divertimento público e licença especial de 
ruído, ao abrigo do n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais de Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários. ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
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que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela emissão de licença de realização de um divertimento público e licença 
especial de ruído (5,00 � x 2 = 10,00 � + 17,40 � x 2 = 34,80 �. Total = 44,80 �). --------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas municipais 
devidas pela emissão de licença para a realização de um divertimento público e respectiva 
licença especial de ruído, em que é requerente a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------- 
9.5.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS 
URBANÍSTICAS RELATIVAS À OBRA DE AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM. LOCAL: CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM � ISENTAR, REDUZIR, OU 
INDEFERIR O PEDIDO     
---- Presente uma informação, datada de 06 de Setembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Registo n.º 10.085, de 
03/08/2010 � Taxas urbanísticas relativas à obra de Ampliação do Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Canas de Senhorim � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Canas 
de Senhorim. Requerente: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais urbanísticas 
devidas pela emissão do alvará de ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas 
de Senhorim, ao abrigo do n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais de Nelas, por ser considerada uma associação de carácter humanitário voluntário 
e/ou profissional. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários. ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
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devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela emissão do alvará de ampliação, por ser considerada uma associação 
profissional de carácter humanitário. -------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas municipais 
urbanísticas devidas pela emissão do alvará de Ampliação do Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Canas de Senhorim, em que é requerente a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
9.6.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: PEDREIRA, FREGUESIA 
DE SANTAR. REQUERENTES: TÂNIA CRISTINA MENDES RODRIGUES E 
DAVID MIGUEL CAMÕES LUÍS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de Setembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um terreno rústico. 
Local: Pedreira, Freguesia de Santar. Requerentes: Tânia Cristina Mendes Rodrigues e David 
Miguel Camões Luís. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito à �Pedreira�, artigo n.º 954, localizado em Santar, 
sendo ½ 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 
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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 do prédio rústico, sito à �Pereira�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Santar, sob o artigo número 954, em nome dos requerentes Tânia Cristina 
Mendes Rodrigues e David Miguel Camões Luís, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 
9.7.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: TALHAS, FREGUESIA DE 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: ANTÓNIO PAIS DE FIGUEIREDO E 
IRENE DA CONCEIÇÃO PAIS FIGUEIREDO SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de Agosto de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um terreno rústico. 
Local: Talhas, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: António Pais de Figueiredo e 
Irene da Conceição Pais Figueiredo Silva. -------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito às �Talhas�, artigo n.º 1.306, localizado em Canas de 
Senhorim, sendo ½ 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 do prédio rústico, sito às �Talhas�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Canas de Senhorim, sob o artigo número 1.306, em nome dos requerentes 
António Pais de Figueiredo e Irene da Conceição Pais Figueiredo Silva, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------- 
 

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

 
__________________________________________ 


