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ACTA N.º 12 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E CINCO 
DE MAIO DE DOIS MIL E DEZ  

 
---- Aos vinte e cinco dias do mês de Maio 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, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, 
Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva. --------------------------------------
---- Registou-se a falta considerada justificada, do Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas, por se encontrar de férias. ------------------------------------------------------ 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
11 de Maio 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: 657.875,73 � (seiscentos e cinquenta e sete mil 
oitocentos e setenta e cinco euros e setenta e três cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
199.796,54 � (cento e noventa e nove mil setecentos e noventa e seis euros e cinquenta e 
quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos para serem incluídos na Ordem do Dia. -------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. -------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 

1.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO LUSO FINSA) 
� AQUISIÇÃO DE TERRENO A MARIA HELENA PINTO DOS SANTOS � 
APROVAÇÃO  

id18419406 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-05-2010 

 

2

---- Presente uma informação, datada de 05 de Maio de 2010, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial I (lado Luso Finsa) � Aquisição de terreno a Maria Helena Pinto dos 
Santos -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais (lado da Luso Finsa) para 
atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, solicito a 
V.ª Ex.ª autorização para adquirir à proprietária Maria Helena Pinto dos Santos, contribuinte 
n.º 145876055, residente na Rua Fonte da Eira, n.º 35, em Nelas, os seguintes artigos 
matriciais: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 - Artigo matricial 6581-Rústico, sito em �Carvalhal - Nelas�, na 
Freguesia de Nelas, Concelho de Nelas, com a área de mil e trezentos 
metros quadrados, confrontando a norte com Manuel Lobão, nascente 
com caminho, sul com Herdeiros de Manuel Lopes Moreira e poente 
com José Pereira da Silva; --------------------------------------------------- 
- Artigo matricial 6584-Rústico, sito em �Carvalhal - Nelas�, na 
Freguesia de Nelas, Concelho de Nelas, com a área de quatrocentos 
metros quadrados, confrontando a norte com Manuel Lobão, nascente 
e sul com Manuel Batista Moura Casa Nova e poente com Gracinda 
da Silva Albuquerque. ------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.920,00 � 

Terreno 1.700 m2 1,50 � 2.550,00 � 
Oliveiras 7 50,00 � 350,00 � 

Árvores de fruto 1 20,00 � 20,00� 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. -----
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�. --------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição dos terrenos, atrás descritos, 
sitos na Zona Industrial I (lado da Luso Finsa), em Nelas, de que é proprietária Maria Helena 
Pinto dos Santos, pela quantia de dois mil novecentos e vinte euros, bem como autorizar o 
respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2 � DIVERSOS 

 
2.1.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � 
DECLARAÇÕES DO PRESIDENTE DA ANMP � CONHECIMENTO  
---- Presente a Circular n.º 74/2010, datada de 13 de Maio de 2010, da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------
---- �Declarações do Presidente da ANMP -------------------------------------------------------------
---- Ex.m.ª Senhora Presidente ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Junto envio a V.ª Ex.ª  um �take� da Agência Lusa com as declarações do Presidente da 
ANMP sobre a questão da redução de transferências para os municípios.� ------------------------
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---- �Lisboa, 13 de Maio (Lusa) � O Presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP), Fernando Ruas, defendeu hoje que os cortes no financiamento das 
autarquias anunciados pelo Governo podem colocar em causa o �apoio social de 
proximidade� prestado pelos municípios. --------------------------------------------------------------- 
---- �Este corte previsto nos orçamentos camarários pode colocar em causa sobretudo o apoio 
social de proximidade, aquele que temos vindo a fazer e que, não tenho dúvida nenhuma, tem 
minimizado os efeitos da crise�, afirmou Fernando Ruas á Lusa. -----------------------------------
---- O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros medidas adicionais ao Programa de 
Estabilidade e Crescimento (PEC), que passam pela redução das transferências do Estado 
Central para as Administrações Regionais e Locais ao abrigo da Lei de Estabilidade 
Orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Como vamos assistir a um agravamento das condições orçamentais das famílias, numa 
altura em que se retira a capacidade económica também aos municípios, é óbvio que vamos 
ter mais dificuldade em dar resposta a essas famílias�, declarou Fernando Ruas, que também é 
o Presidente da Câmara de Viseu (PSD). --------------------------------------------------------------- 
---- �Há uma clara interdependência. Se já vinham a recorrer aos municípios com insistência, 
para tudo, - auxílio nas refeições, medicamentos, ajuda na renda da casa � virão uma vez 
mais, com este corte nos orçamentos familiares�, frisou. --------------------------------------------- 
---- Sublinhando que os autarcas estão �cientes da grave crise�, que o país atravessa e 
manifestando que o �o poder local obviamente que é solidário, sobretudo com as populações�, 
Ruas disse não estar disposto a aceitar �que sejam sempre as autarquias a pagar a factura�. ----
---- �A responsabilidade da gestão do país é do Governo, não é dos municípios e nós, é bom 
lembrar, não contribuímos nada para a situação em que o país se encontra�, declarou. ----------
---- O Presidente da ANMP argumentou que os autarcas foram �apontados como exemplo de 
contribuição para redução do défice�. ------------------------------------------------------------------- 
---- Fernando Ruas referiu ainda o compromisso dos autarcas em não canalizar verbas �para 
mais construções, construções novas, fundamentalmente, mas sim para apoio às populações�. 
---- A ANMP tem uma reunião ordinária agendada para a próxima semana. �Aí definiremos a 
resposta mais formal�, disse, escusando-se a adiantar a posição de um �órgão colegial.� -------
---- Segundo o Primeiro-Ministro, José Sócrates, adiantou em conferência de imprensa, ele 
próprio já abordou o tema da consolidação orçamental com Fernando Ruas, bem como com 
os Presidentes dos Governos Regionais dos Açores, Carlos César, e da Madeira, Alberto João 
Jardim. �Neste esforço haverá uma participação das autarquias e até das regiões autónomas 
dos Açores e Madeira, que participarão de forma simbólica�, disse o Primeiro-Ministro. -------
---- �As duas regiões manifestaram disponibilidade e compreensão para participarem de forma 
simbólica � já que a sua participação tem de ser muito diminuta � no esforço nacional de 
resposta a um problema�, declarou.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------       
2.2.LIDL & CIA � ENTREPOSTO DE TORRES NOVAS � ACEITAÇÃO DE 
DOAÇÃO DE BENS NÃO ALIMENTARES, DESTINADOS A FAMÍLIAS 
CARENCIADAS DO CONCELHO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de Maio de 2010, da Técnica Superior de Serviço 
Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
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---- �Doação à Associação �Nelas Solidária� ----------------------------------------------------------- 
---- Na sequência de anos anteriores e conforme o ofício da Associação Nelas Solidária, n.º 2, 
de 4 de Fevereiro de 2010, a Empresa LIDL & CIA, Entreposto de Torres Novas, informou 
que possui (para oferta) vários artigos não alimentares diversos. ------------------------------------
---- De referir que estes bens seriam de extrema utilidade, tendo em conta a quantidade de 
famílias já identificadas que precisam dos mesmos, como a referida Associação já pôde 
verificar nas campanhas realizadas até à data. ---------------------------------------------------------- 
---- Deste modo, solicito a V.ª Ex.ª se digne aceitar a referida doação. -----------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma relação do material que a firma LIDL & CIA, Entreposto de 
Torres Novas, pretende doar e que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
---- �- 3.818 artigos de limpeza; - 8 casacos para homem; 1 Ténis indoor para criança; - 65 
cachecóis para senhora; - 35 CD reveillon 2009/2010; 1 estação meteorológica digital; - 6 
prateleiras cromadas; - 455 sortidos de utensílios de cozinha; - 43 artigos de limpeza/ 
arrumação; - 224 sortidos de utensílios de cozinha; - 66 coffe-pads sort; - 10 conjuntos de 
apoio para furar; - 65 conjuntos de pintar; - 54 utensilios de cozinha; - 17 canetas de gel 30un; 
- 54 pares de chinelos/pantufas/para criança; - 14 pares de sapatos primeiros passos; - 4 pares 
de botins de Senhora; - 4 pares de calçado de segurança para homem; - 50 pares de chinelos 
para criança; - 3 porta-documentos; - 13 conjuntos de escritório 4pcs; - 18 acessórios para 
lixar e furar; - 20 suportes para pincéis; - 39 conjuntos de pincéis; - 95 meias fofas para 
senhora; - 55 camisolas de criança; - 2 casacos para homem; - 16 cintos para homem; - 9 
camisolas para homem; - 6 casacos para homem; - 16 camisolas desportivas para homem; - 14 
casacos desportivos para homem; - 4 camisolas para homem; - 7 camisolas de gola 
entrançada; - 18 camisolas de senhora; - 39 mini-meias; - 14 meias altas; - 11 meias em 
pelúcia para menino; - 11 meias em pelúcia para menina; - 6 pijamas Barbie; - 10 camisolas 
Homem Aranha; - 5 mini-meias; - 13 cabos de limpeza para canos: - 5 tábuas para cortar; - 13 
manetes de duche; - 9 lanternas Rocktrail; - 42 conjuntos para pintar com tela; 17 rolos de 
papel colorido 50 folhas; - 24 meias Pierre Cardin para homem; - 17 embalagens de tela larga 
e grande; - 1 globo luminoso; - 6 blocos de notas, adesivas; - 9 pares de pantufas de senhora; - 
25 pares de meias wellnss; - 57 pares de socas com forro para criança; - 5 pares de botas para 
homem; - 12 camisolas de gola alta para senhora; - 24 casacos de pele para homem; - 11 
camisolas/casaco para homem; - 4 casacos para homem; - 5 cuecas para homem; - 5 camisolas 
de gola alta para homem; - 2 camisolas em fleece para homem; - 4 toalhas de turco; - 11 
toalhas de turco; - 3 toalhas de turco; - 14 toalhas de turco; - 5 tapetes para casa de banho; - 5 
toalhas de turco; - 7 toalhas de banho; - 24 acessórios para adulto; - 1 distanciómetro; - 11 
telas 50x70cm; - 41 acessórios para criança; - 73 acessórios para criança; 30 telas pequenas.� 
---- A Senhora Presidente elogiou a empresa LIDL & CIA, Entreposto de Torres Novas, que 
tem doado muitos bens não alimentares a esta Câmara Municipal, destinados a famílias 
carenciadas do Concelho, que têm sido distribuídos pela Associação �Nelas Solidária�. -------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar os bens atrás referidos, nos termos da 
alínea h), do nº. 1, do artº. 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro e doá-los à Associação Nelas Solidária, para serem distribuídos 
pelas famílias carenciadas do Concelho. ---------------------------------------------------------------- 
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3 � PESSOAL 

 
3.1.PREENCHIMENTO DE DOZE LUGARES DE ASSISTENTE OPERACIONAL � 
AUXILIAR DE ACÇÃO EDUCATIVA � A TEMPO DETERMINADO � RESERVA 
DE RECRUTAMENTO INTERNA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Maio de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro -------------------------------- 
---- Preenchimento de doze Lugares de Assistente Operacional � Auxiliar de Acção Educativa 
� A Tempo Determinado - Reserva de Recrutamento Interna ---------------------------------------- 
---- Em 31 de Dezembro de 2009, foi aberto por aviso n.º 1.445/2010, publicado em D.R. 2.ª 
Série, n.º 14, de 21 de Janeiro de 2010, um procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional, da carreira geral de 
assistente operacional, na área funcional de Auxiliar de Acção Educativa, 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, foi publicada também em D.R. na 2.ª 
série, por aviso n.º 9.886/2010, de 19 de Maio 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 doze postos de trabalho, no âmbito do procedimento 
concursal aberto em 2009, 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 previstos na alínea d), 
do n.º 1, do artigo 54.º e n.º 55.º, da LVCR. ------------------------------------------------------------
---- Havendo no Mapa de Pessoal doze lugares vagos, de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional, na área funcional de Auxiliar de Acção Educativa, 
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, 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 quatro votos favor, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, do 
Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, prover 
doze lugares de Assistentes Operacionais, na área funcional de Auxiliar de Acção Educativa, 
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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. ----------------------------------------------------------------------- 
3.2.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO, DE TÉCNICO 
SUPERIOR, DA CARREIRA GERAL DE TÉCNICO SUPERIOR, TRÊS POSTOS DE 
TRABALHO DE ASSISTENTES TÉCNICOS, DA CARREIRA GERAL DE 
ASSISTENTES TÉCNICOS E UM POSTO DE TRABALHO DE ASSISTENTE 
OPERACIONAL, DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE OPERACIONAL, EM 
REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 19 de Maio de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de dois 
postos de trabalho, de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior e de três postos 
de trabalho de Assistentes Técnicos da carreira geral de Assistentes Técnicos, e um posto de 
trabalho de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente Operacional, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado. -------------------------------------------------------- 
---- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal, em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 11 de Dezembro de 2009 e de reunião interna, concluiu-se, entre outros, que 
dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum por tempo indeterminado, 
para o preenchimento dos seguintes postos de trabalho: - dois postos de trabalho de Técnico 
Superior, da carreira geral de Técnico Superior - Engenharia Civil, (Ref. - A); - um posto de 
trabalho de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico - Aprovisionamento 
(Ref. - B); - um posto de trabalho de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente 
Técnico � Fiel de Armazém (Ref. - C); - um posto de trabalho de Assistente Técnico, da 
carreira geral de Assistente Técnico � Animação Cultural (Ref. - D) - um posto de trabalho de 
Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente Operacional � Apoio Administrativo 
(Ref. - E), ambos por tempo indeterminado, uma vez que aqueles postos de trabalho se 
revelam necessários à prossecução das actividades da autarquia. -----------------------------------
---- Nesse sentido, sou a propor a V. Exa. a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, nos termos do artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, alínea a) do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro e ainda do artigo 4.º do Decreto-Lei, n.º 209/2009, de 3 de Setembro, para que assim 
se possa iniciar o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de alguns postos de 
trabalho previstos, e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indicam em 
tabela. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Complementarmente a essa decisão, deverá ser igualmente designado e constituído um 
júri, nos termos do Artigo 20.º da Portaria já referida anteriormente, propondo-se que o 
mesmo seja constituído, para as Ref. � A, Ref. � B, Ref. � C, pelos seguintes elementos: ------
---- Presidente: Eng. Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira � Chefe de Divisão de Projectos e 
Planeamento Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vogais efectivos: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira - Técnica Superior que substituirá o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos e Dr. Luís Miguel Alves Costa � Técnico Superior. ------------------
---- Vogais suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- � Eng. João Luís Borges Almeida Ferreira � Técnico Superior e Dra. Susana Maria 
Rabaça Teixeira Henriques � Técnica Superior. ------------------------------------------------------ 
---- E para as Ref. - D; Ref. � E, pelos seguintes elementos: -----------------------------------------
---- Presidente: Dra. Paula Celeste Lourenço Vitória � Técnica Superior. -------------------------
---- Vogais efectivos: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Dra. Sónia Maria Correia de Sá Boloto - Técnica Superior que substituirá o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos e Dra. Sandra Rita Vasconcelos Castanheira Pereira � Técnica 
Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vogais suplentes: --------------------------------------------------------------------------------------
---- � Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira � Técnica Superior e Carlos Manuel Marques 
Henriques � Assistente Técnico. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização dos 
respectivos Postos de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: ------------------------------ 

 
Ref.ª. 

 Postos de 
trabalho / 
Unidade 
Orgânica 

Caracterização do Posto de Trabalho Nº de 
Lugares 

Habi
litaç
ões 
Liter
ária

s 
exigi
das 

 
A 

Técnico 
Superior/ 

Engenharia 
Civil 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à carreira geral 
e categoria de Técnico Superior, conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, 
de 27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 
processos de natureza técnica e ou cientifica, que fundamentam e 
preparam a decisão.  
CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO: - Elaboração de 
informações e pareceres de carácter técnico sobre processos e 
viabilidade de construção; concepção e realização de projectos de 
obras, tais como edifícios, preparando, organizando e 
superintendendo a sua construção, manutenção e reparação; 
concepção de projectos de estrutura e fundações, escavação e 
contenção periférica, redes interiores de água e esgotos, rede de 
incêndio e rede de gás; concepção e análise de projectos de 
arruamentos, drenagem de águas pluviais e de águas domésticas e 
abastecimento de águas relativos a operações de loteamentos 
urbanos; estudo, se necessário, do terreno e do local mais adequado 
para a construção da obra; execução dos cálculos, assegurando a 
resistência e a estabilidade da obra considerada, e tendo em atenção 
factores como a natureza dos materiais de construção a utilizar, 
pressões de água, resistência aos ventos, a sismos e mudanças de 
temperatura; preparação do programa e coordenação das operações 
à medida que os trabalhos prosseguem; preparação, organização e 
superintendência dos trabalhos de manutenção e reparação de 

2 
Bach
arela

to 
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construções existentes; fiscalização e direcção técnica de obras; 
realização de vistorias técnicas; colaboração e participação em 
equipas multidisciplinares para elaboração de projectos para obras 
de complexa ou elevada importância técnica ou económica; 
concepção ou realização de planos de obras, estabelecendo 
estimativas de custo e orçamentos, planos de trabalho e 
especificações, indicando o tipo de materiais, máquinas e outros 
equipamentos necessários; preparação dos elementos necessários 
para lançamento de empreitadas, nomeadamente elaboração do 
programa de concurso e caderno de encargos. Elaboração de 
relatórios.   

B 
Assistente 
Técnico � 

Aprovisiona-
mento 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à carreira geral 
e categoria de Assistente Técnico, conforme o Anexo à Lei 12- 
A/2008, de 27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da 
mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de natureza executiva, de 
aplicação de métodos e processos, com base em directivas bem 
definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas 
áreas de actuação comum e instrumentais e nos vários domínios de 
actuação dos órgãos e serviços. 
CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO: - Proceder à 
execução das acções prévias necessárias aos diferentes 
procedimentos para compra de materiais, nas condições legalmente 
impostas, e acompanhar o respectivo processo nas diferentes fases 
do seu desenvolvimento; proceder, após recepção dos cadernos de 
encargos devidamente elaborados pelos serviços responsáveis, à 
execução das restantes acções prévias necessárias aos procedimentos 
para aquisições da responsabilidade de outros serviços; a tramitação 
de todos os procedimentos pré-contratuais a efectuar ao abrigo do 
Ajuste Directo; manter actualizados os ficheiros de fornecedores, de 
materiais ou outros, necessários ao funcionamento dos serviços e 
controlo das existências; manter actualizados os ficheiros dos 
consumos de cada serviço, permitindo uma informação atempada a 
fácil de cada um; proceder à execução das demais funções de 
carácter técnico-administrativo, inerentes à aquisição de bens, 
designadamente a todo o tipo de requisições para posterior 
cabimento e ou compromisso. 

1 

12.º 
Ano 
ou 

equi
para
do 

C 
Assistente 

Técnico � Fiel 
de Armazém 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à carreira geral 
e categoria de Assistente Técnico, conforme o Anexo à Lei 12- 
A/2008, de 27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da 
mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de natureza executiva, de 
aplicação de métodos e processos, com base em directivas bem 
definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas 
áreas de actuação comum e instrumentais e nos vários domínios de 
actuação dos órgãos e serviços. 
CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO: - Receber, 

1 

12.º 
Ano 
ou 

equi
para
do 
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armazenar e fornecer, contra requisição, matérias-primas, 
ferramentas, acessórios, materiais diversos e vestuário de trabalho e 
segurança. Procede ao registo de entradas e saídas de materiais em 
fichas específicas, bem como com recurso aos meios informáticos 
específicos disponíveis, adaptados à gestão dos stocks. Efectua 
requisições provisórias por meios informáticos, a pedido dos 
diferentes sectores, procedendo à ligação com o sector de 
aprovisionamento. Determina os saldos, procede ao seu registo e 
informação dos responsáveis, no sentido de garantir a continuidade 
dos serviços dependentes. Zelar pelas boas condições de 
armazenamento de materiais, ferramentas e equipamentos, 
garantido o seu bom estado de limpeza.  

D 

Assistente 
Técnico � 
Animação 
Cultural 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à carreira geral 
e categoria de Assistente Técnico, conforme o Anexo à Lei 12- 
A/2008, de 27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da 
mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de natureza executiva, de 
aplicação de métodos e processos, com base em directivas bem 
definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas 
áreas de actuação comum e instrumentais e nos vários domínios de 
actuação dos órgãos e serviços. 
CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO: - O exercício da 
função insere-se no quadro de competências atribuídas aos serviços 
de cultura/educação do município e compreende o conjunto de 
tarefas que são definidas superiormente. De um modo geral, 
desenvolve actividades de apoio no âmbito da dinamização 
comunitária, organização de acções culturais, sociais, investigação e 
documentação; participa e organiza actividades de animação junto 
dos serviços educativos da Autarquia, poderá colaborar com as 
colectividades culturais e recreativas, nomeadamente ao nível de 
encenação, teatro, confecção de cenários e figurinos; proceder à 
recolha, levantamento e inventariação de diversas fontes culturais; 
promove a organização de exposições e apoia na elaboração de 
suportes documentais.  

1 

Curs
o 

Técn
ico 

Profi
ssio
nal  

Anim
ação 
Cult
ural 

E 

Assistente 
Operacional � 

Apoio 
Administrativo 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à carreira geral 
e categoria de Assistente Técnico, conforme o Anexo à Lei 12- 
A/2008, de 27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da 
mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de natureza executiva, de 
aplicação de métodos e processos, com base em directivas bem 
definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas 
áreas de actuação comum e instrumentais e nos vários domínios de 
actuação dos órgãos e serviços. 
Efectua o atendimento ao público, dá respostas às solicitações, 
presta apoio administrativo e de secretariado, procede à organização 
dos respectivos processos, assegura o contacto entre os serviços, 
apoio nos registos documentais, participação em animação sócio-

1 

Esco
larid
ade 
Obri
gatór

ia 
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cultural, montagem de exposições e na limpeza das instalações. 

---- V. Exa. superiormente decidirá.� ----------------------------------------------------------------
---- Na referida informação, encontra-se exarado um Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �À reunião de Câmara. Concordo. Nos termos do n.º 4 e 6 do artigo 6.º da LVCR, em 
caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores abrangidos pelo 
n.º 4, do art. 6º, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, deverá proceder-se ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo determinado ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida.� --------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar a 
abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de dois postos de 
trabalho, de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, de três postos de 
trabalho de Assistentes Técnicos da carreira geral de Assistentes Técnicos, e um posto de 
trabalho de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente Operacional, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ---------------------------------------------- 
3.3.SISTEMA DE PLANEAMENTO � MISSÃO E OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS, 
NO ÂMBITO DO SIADAP � APROVAÇÃO DE PROPOSTA 
---- Presente uma proposta, datada de 18 de Maio de 2010, da Senhora Presidente da Câmara, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Sistema de Planeamento � Missão e Objectivos Estratégicos� ---------------------------------
---- O Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro, adaptou a Lei n.º 66-B/2007, de 
28 de Dezembro, aos serviços da Administração Autárquica, a qual cria o sistema integrado 
de gestão do desempenho da Administração Publica. -------------------------------------------------
---- Estabelece o artigo 4.º do Referido Decreto-Regulamentar que �o SIADAP se articula 
com o sistema de planeamento de cada entidade constituindo um sistema de acompanhamento 
e avaliação do cumprimento dos objectivos estratégicos plurianuais determinados pelo órgão 
executivo e dos objectivos anuais e planos de actividades, baseado em indicadores de medida 
a obter pelos serviços�. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Relativamente ao ciclo anual de gestão, refere o artigo 5.º do mesmo diploma legal, que a 
fixação dos objectivos de cada unidade orgânica para o ano seguinte, deve ter em 
consideração, entre outros factores, os objectivos estratégicos determinados pelo órgão 
executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nesta conformidade, proponho ao Órgão Executivo que no contexto do sistema de 
planeamento e ciclo anual de gestão, aprove a Missão e Objectivos Estratégicos a seguir 
arrolados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- MISSÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Os serviços do Município de Nelas visam prosseguir o interesse público com o objectivo 
de assegurar a defesa dos legítimos direitos e a satisfação das necessidades das populações do 
Concelho de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS -------------------------------------------------------------------
---- - Promover a constante melhoria dos serviços; ---------------------------------------------------- 
---- - Aumentar a resposta dos serviços aos cidadãos/munícipes; ------------------------------------
---- - Simplificar os procedimentos dos serviços municipais; ----------------------------------------
---- - Dignificar e valorizar civicamente e profissionalmente os trabalhadores do Município; --
----- - Aproveitar de forma racional os recursos disponíveis; ----------------------------------------
---- - Assegurar o desenvolvimento do concelho.� ----------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral apresentou a sugestão de que devia ser 
alterada a ordem dos objectivos estratégicos, pois, em seu entender, o objectivo �Assegurar o 
desenvolvimento do Concelho� devia ser prioritário em relação aos restantes. -------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que os restantes objectivos tinham por 
finalidade atingir o objectivo de desenvolvimento do Concelho. ------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva explicou que os diversos objectivos 
operacionais, a atribuir a cada unidade orgânica do Município, dependiam dos objectivos 
estratégicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que havia objectivos que se 
complementavam uns aos outros. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que, de acordo com as indicações da Senhora 
Dr.ª Fernanda Sobral, os objectivos a atribuir a cada unidade orgânica deviam ser simples e 
claros para se obter a eficiência, eficácia e qualidade. ------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta atrás descrita, apresentada pela 
Senhora Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------- 
 

4 � CONTABILIDADE 
 

4.1.CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS, NO 
ÂMBITO DO ARTIGO 40.º, DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS, LEI N.º 2/2007, DE 
15/01, E DO DECRETO-LEI N.º 38/2008, DE 7 DE MARÇO, COM VISTA À 
CONSOLIDAÇÃO DOS PASSIVOS FINANCEIROS E À REPROGRAMAÇÃO DA 
DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE NELAS, NO VALOR DE 7.500.000,00 � - CLAUSULAS 
CONTRATUAIS � RATIFICAÇÃO 
---- Presente um Despacho, datado de 17 de Maio de 2010, da Senhora Presidente da Câmara, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Nos termos do n.º 3.º, do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, relativamente ao Empréstimo a médio 
e longo prazos de 7.500.000,00 �, cuja adjudicação foi aprovada por deliberação da Câmara 
Municipal de 05/05/2010 e por deliberação da Assembleia Municipal de 14/05/2010, aceito e 
aprovo as cláusulas constantes do Contrato a celebrar com a Instituição de Crédito BANCO 
COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D. João I, 28, 
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Porto, NIPC: 501 525 882 a seguir descritas: -----------------------------------------------------------
---- �Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Que a Assembleia Municipal de Nelas, na sessão de 14/05/2010, autorizou a Câmara 
Municipal de Nelas a contrair um financiamento global no valor de Euros: 7.500.000,00 (Sete 
milhões e quinhentos mil Euros), pelo prazo de 12 anos, que se destina ao financiamento de 
�Saneamento financeiro das contas do Município�. --------------------------------------------------- 
---- 2. Que este financiamento a negociar e a obter sob a forma de abertura de crédito tem 
cabimento no Plano e Orçamento aprovado para o ano de 2010, aprovado por deliberação da 
Assembleia Municipal de Nelas de 11/12/2009. ------------------------------------------------------- 
---- 3. Que com vista à obtenção dos recursos financeiros, através da concessão de um 
financiamento, o Município consultou diversas instituições de credito; ----------------------------
---- 4. Que de entre as propostas de concessão de crédito recebidas o MUNICÍPIO 
seleccionou a proposta apresentada pelo �BCP�; ------------------------------------------------------
---- É ajustado e reciprocamente aceite o presente contrato de financiamento nas condições 
constantes das cláusulas seguintes: ---------------------------------------------------------------------- 
---- CLÁUSULA 1ª (Financiamentos Bancário, Montante e Fim) ----------------------------------
---- 1. O Banco concede ao MUNICÍPIO, a seu pedido, um financiamento, no montante de  
7.500.000,00 ( Sete milhões e quinhentos mil  Euros), sob a forma de abertura de crédito � 
CLS n.º 193893311, que poderá ser utilizado nos termos previstos infra na Clausula 3ª, após o 
visto do Tribunal de Contas a este contrato, data em que o mesmo se considerará perfeito e 
quando o Banco considerar verificadas as condições previstas no presente contrato. ------------
---- 2. Para efeitos do previsto no número anterior, o Município comunicará ao Banco a 
obtenção do visto do Tribunal de Contas, apresentando prova documental comprovativa do 
mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O presente financiamento será exclusivamente aplicado no âmbito do �Saneamento 
financeiro das contas do Município�. -------------------------------------------------------------------- 
---- CLÁUSULA 2ª (Prazo) -------------------------------------------------------------------------------
--- O presente financiamento terá a duração de 12 (Doze) anos, a contar da data da perfeição 
do contrato/disponibilização dos fundos. ---------------------------------------------------------------- 
---- CLAUSULA 3ª (Condições de utilização) --------------------------------------------------------- 
---- 1. A utilização do presente crédito deve ocorrer no prazo máximo de oito meses após a 
data da perfeição do contrato/disponibilização dos fundos. ----------------------------------------- 
---- 2. Cada utilização do crédito ora aberto deverá ser precedida de solicitação escrita enviada 
pelo Município de Nelas para o Banco, com a antecedência de, pelo menos, cinco dias úteis 
relativamente à data prevista para a utilização em causa. --------------------------------------------- 
---- 3. Cada pedido de utilização, apresentado nos termos do número anterior, deverá indicar o 
destino dos fundos que se pretendem utilizar, a data prevista para a utilização e o montante da 
utilização, sendo as importâncias correspondentes creditadas na conta de depósitos à ordem 
de que o MUNICÍPIO é titular no Estabelecimento do Banco na Sucursal 6207 - Nelas, com o 
n.º 20780000018. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- CLÁUSULA 4ª (Limitação da Utilização) -------------------------------------------------------- 
---- 1. No caso de incumprimento de quaisquer obrigações emergentes do presente contrato ou 
em situações que possam envolver risco para o reembolso do crédito, nomeadamente quando 
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se verificar diminuição do valor das receitas consignadas ou da solvabilidade do 
MUNICÍPIO, bem como quando as prestações já utilizadas do crédito tenham sido destinadas 
a fim diferente daquele para que o mesmo foi concedido, pode o Banco unilateralmente, 
limitar o crédito aos montantes já utilizados pelo Município ou limitar o montante do crédito a 
utilizar, bem como fazer depender a utilização do crédito da regularização de quaisquer 
obrigações do MUNICÍPIO para com o Banco, ainda que emergentes de outros contratos. ----
---- 2. Esta faculdade não prejudica qualquer outra prevista no presente contrato ou decorrente 
da Lei em consequência do incumprimento de qualquer obrigação do MUNICÍPIO. ------------
---- CLAUSULA 5ª (Período de utilização e de carência de pagamento de capital) --------------
---- O período de utilização e de carência de pagamento de capital, é de oito meses, contados 
da data da perfeição do contrato, nos termos referidos supra no n.º 1 da Clausula 1ª. ------------
---- CLÁUSULA 6ª (Taxa de Juro) ---------------------------------------------------------------------- 
---- 1. As utilizações do crédito vencerão juros à taxa Euribor a 180 dias, em vigor no início 
de cada período de contagem de juros, acrescida de uma margem ou �spread� de 2,150000%. 
À taxa indexante e margem referidas corresponde, a título meramente indicativo, e no 
pressuposto de utilização integral do crédito nesta data, uma taxa nominal de 3,126000% e 
uma taxa anual efectiva (TAE) de 3,213513%, calculada nos termos do Decreto-Lei n.º 
220/94, de 23 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A taxa nominal aplicável será alterável semestralmente, de acordo com as sucessivas 
variações daquela taxa Euribor a 180 dias. ------------------------------------------------------------- 
---- 3. A Euribor relativa a cada utilização, será a taxa que for oferecida entre um painel de 
Bancos com maior volume de negócios no mercado monetário da zona Euro, para um período 
igual ao período de juros considerado, difundida aproximadamente às 11h00 (cet), nos écrans 
da �Reuters�, página Euribor, dois dias úteis antes da respectiva entrada em vigor. --------------
---- 4. O Banco comunicará ao MUNICÍPIO, por escrito, a taxa vigente em cada um dos 
períodos de contagem de juros, bem como o montante sobre o qual incidirá a sua aplicação, 
considerando-se essas comunicações como aditamentos ao presente contrato. --------------------
---- CLÁUSULA 7ª (Contagem e Vencimento dos Juros) -------------------------------------------- 
---- 1. Durante o período de utilização e de carência de capital, supra previsto na Clausula 5ª, 
os juros devidos pelo MUNICÍPIO serão calculados dia a dia sobre o capital utilizado que se 
encontre em dívida à taxa contratual e contados e pagos postecipadamente, com periodicidade 
mensal, referida à data da primeira utilização, obrigando-se o MUNICÍPIO a ter a sua conta 
de depósitos à ordem supra identificada devidamente provisionada para esse pagamento. ------
---- 2. No termo do período de utilização e de carência, os juros passarão a ser pagos 
juntamente com as prestações de reembolso de capital. ----------------------------------------------- 
---- CLAUSULA 8ª (Reembolso) ------------------------------------------------------------------------
---- 1. O capital em divida no termo do período de utilização e de carência, será pago pelo 
Município ao Banco em 136 (Cento e trinta e seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, no 
montante de Euros: 55.147,06 (Cinquenta e cinco mil cento e quarenta e sete Euros e seis 
Cêntimos) cada uma, vencendo-se a primeira 8 (Oito) meses após o termo do período de 
carência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O valor das prestações de capital acrescerá o valor das prestações de juros que forem 
devidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 3. A pedido do Município, o Banco poderá se assim o entender autorizar o reembolso 
antecipado do capital utilizado, mediante um pré-aviso de 90 dias úteis, sem qualquer 
penalização, não perdendo o Banco todavia o direito a juros contados e encargos, incluindo 
comissões, eventualmente cobradas. --------------------------------------------------------------------- 
---- CLAUSULA 9ª. (Pagamentos) ----------------------------------------------------------------------
---- Todos os pagamentos que forem devidos pelo MUNICÍPIO nos termos do presente 
contrato (juros, capital e encargos) serão efectuados por débito da conta de depósitos à Ordem 
identificada no nº 3, da Clausula 3ª supra, que aquele se obriga a, antecipadamente, 
provisionar com fundos suficientes para os diversos pagamentos, ficando o Banco desde já 
autorizado a proceder aos movimentos necessários para o efeito nas datas previstas dos 
respectivos vencimentos. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Como este procedimento envolve operações contabilísticas, designadamente, 
processamento da respectiva autorização de pagamento, o Banco notificará a Câmara 
previamente da intenção de proceder ao débito, no prazo de oito dias. -----------------------------
---- CLÁUSULA 10ª (Mora) ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Fica convencionado entre o Banco e o MUNICÍPIO que, em caso de mora deste no 
pagamento de juros remuneratórios, poderá o Banco capitalizar os juros vencidos e não pagos, 
no todo ou em parte, nos termos do n.º 6 do art.º 5º do D.L n.º 344/78, com a redacção que lhe 
foi introduzida pelo D.L n.º 204/87 de 16 de Maio. ---------------------------------------------------
---- 2. Fica ainda convencionado entre o Banco e o MUNICÍPIO que, em caso de mora no 
pagamento de qualquer quantia devida no âmbito do presente contrato, e durante a mesma, 
acresce à taxa de juros remuneratórios aplicável ao tempo, a título de cláusula penal, a 
sobretaxa de 4 pontos percentuais fixada nos termos do nº. 2, do artigo 7.º, do Dec.Lei nº. 
344/78, de 17 de Novembro, com a redacção do Dec.Lei nº.83/86 de 6 de Maio. ----------------
---- 3. A cláusula penal prevista no número anterior incidirá, também, sobre os juros 
capitalizados correspondentes ao período mínimo de um ano ou a menor período, se tal vier a 
ser permitido por disposição legal ou administrativa. -------------------------------------------------
---- CLAUSULA 11ª  (Garantias) ------------------------------------------------------------------------
---- 1. O Município expressamente declara que nos termos da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro, 
constituem garantia do presente financiamento, mormente do bom e pontual cumprimento das 
suas responsabilidades pecuniárias dele emergentes, nelas se incluindo o capital mutuado, 
juros devidos e demais despesas judiciais e extrajudiciais que o Banco tenha que efectuar para 
assegurar ou haver o seu crédito, as Receitas Municipais proveniente do Fundo Geral 
Municipal (FGM), Fundo de Coesão Municipal (FCM) e Fundo Social Municipal (FSM). -----
---- 2. Consequentemente, em garantia do bom e pontual cumprimento das obrigações 
assumidas no âmbito do presente contrato, o MUNICÍPIO consigna ao Banco, durante todo o 
período de vigência do mesmo estas Receitas Municipais, sem prejuízo dos limites legais a 
esta afectação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Para efeitos do previsto no número anterior, o MUNICÍPIO obriga-se a aprovar e a 
fazer aprovar, bem como a obter todas as deliberações e autorizações que se venham a 
mostrar necessárias à consignação de receitas ora acordada e à boa efectivação da mesma. ----
---- 4. Em caso de incumprimento, o Banco fica desde já autorizado a receber directamente do 
Estado e da entidade encarregue de proceder à sua transferência para o MUNICÍPIO, as 
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receitas consignadas, até ao limite das importâncias vencidas e não pagas, sem prejuízo dos 
limites legais a essa consignação. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Em caso de incumprimento, o Banco fica também desde já autorizado a aplicar as receitas 
consignadas que receber ao pagamento das responsabilidades em dívida. -------------------------
---- CLÁUSULA 12ª (Exclusão da Novação) ----------------------------------------------------------
---- Fica expressamente convencionado que qualquer alteração de titulação ou de 
contabilização pelo Banco do crédito ou dos seus juros, capitalizados ou não, que resulte de 
acordo entre o Município e o Banco, não constitui novação da dívida. -----------------------------
---- CLAUSULA 13ª (Declarações e Garantias do Município) --------------------------------------
---- O Município declara e garante ao Banco que: -----------------------------------------------------
---- a) As informações relativas à sua situação economico-financeira que foram transmitidas 
ao Banco são correctas e verídicas, não tendo sido, tanto quanto é do seu conhecimento, 
omitido qualquer facto significativo que possa tornar essas informações incorrectas ou 
enganadoras; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- b) Desde a publicação do último Orçamento do Município e até esta data não houve 
qualquer facto ou acto que tenha alterado a situação económica e financeira do Município; ----
---- c) Não existe qualquer impedimento ou obstáculo de índole jurídica ou financeira à 
celebração do presente contrato, incluindo a assunção por parte do Município de qualquer das 
obrigações dele emergentes, nem a celebração deste contrato, ou a sua execução, constituirá o 
Município em mora ou em incumprimento de quaisquer obrigações por ele assumidas em 
qualquer outro acto ou contrato; -------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Não tem conhecimento de qualquer litígio judicial ou extrajudicial, de que seja parte, 
que possa influenciar negativa e significativamente a celebração e a execução do presente 
contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- e) O presente financiamento tem enquadramento orçamental, não violando qualquer 
dispositivo legal em vigor, nomeadamente, os limites estabelecidos no art.º 19.º, da Lei nº. 55-
B/2004, de 30 de Dezembro. ------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O Município reconhece que a veracidade das declarações antecedentes constituiu 
elemento preponderante na decisão de contratar por parte do Banco. -------------------------------
---- CLAUSULA 14ª (Encargos legais e contratualmente devidos) ---------------------------------
---- O Município declara chamar a si o pagamento de todas as despesas e encargos com o 
presente contrato, e ainda todas as despesas judiciais e extrajudiciais, incluindo honorários de 
advogados e Solicitadores, que o Banco tenha de fazer para assegurar ou obter o seu crédito 
em capital, juros e demais encargos legais. ------------------------------------------------------------- 
---- CLÁUSULA 15ª (Renegociação do Contrato) ----------------------------------------------------
---- No caso de alteração das condições de mercado ou financeiras que justifiquem uma 
interrupção do investimento, de alteração do calendário da sua realização ou de modificação 
das condições de exploração, o MUNICÍPIO poderá propor a renegociação deste contrato. ----
---- CLÁUSULA 16ª (Antecipação do Vencimento e Desvio de Fim) -----------------------------
---- 1. O não cumprimento pelo MUNICÍPIO de quaisquer obrigações assumidas neste 
contrato, nomeadamente, o não pagamento atempado e integral de qualquer prestação de 
juros, ou de capital, confere ao Banco o direito de considerar imediatamente vencido, 
independentemente de interpelação para cumprimento, o credito concedido com a 
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consequente e imediata exigibilidade do pagamento do montante global em divida, incluindo, 
designadamente, os juros contratuais e de mora bem como todos os encargos legal e 
contratualmente devidos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O não cumprimento pontual, por parte do MUNICÍPIO, de qualquer outro 
compromisso assumido ou a assumir perante o Banco, decorrente de qualquer operação de 
crédito com o mesmo celebrada ou a celebrar, dará também ao Banco a faculdade de declarar 
vencidas antecipadamente as responsabilidades do MUNICÍPIO emergentes do presente 
contrato e exigir o imediato cumprimento e pagamento. ---------------------------------------------- 
---- CLAUSULA 17ª (Deliberações e Actas) -----------------------------------------------------------
---- A operação de crédito titulada pelo presente contrato, nos precisos termos e condições 
aqui estipulados foi aceite e aprovada, quanto ao teor das clausulas constantes deste contrato, 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Nelas, nos termos do nº 3, do artigo 68.º da Lei n.º 
169/99, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja adjudicação foi 
aprovada por deliberação do Executivo Camarário em 05/05/2010, lavrada em acta n.º 10 e 
deliberação da Assembleia Municipal, tomada na sua sessão de 14/05/2010, lavrada em 
minuta de deliberação, documentos que se juntam ao presente por fotocópia autenticada e 
deste se consideram fazer parte integrante para todos os devidos e legais efeitos. ----------------
---- CLAUSULA 18ª (Correspondência) ---------------------------------------------------------------- 
---- Toda a correspondência trocada entre o MUNICÍPIO e o Banco em execução deste 
contrato, nomeadamente, a prevista no n.º 3, da Clausula 3.ª, bem como os extractos de conta 
e todos os documentos de débito ou credito emitidos pelo Banco, na sequência da utilização 
do crédito concedido, ficarão a fazer parte integrante do presente contrato, fazendo prova os 
elementos neles constantes e serão considerados títulos com força executiva nos termos e para 
os efeitos do artigo 50.º, do Código de Processo Civil. -----------------------------------------------
---- CLAUSULA 19ª (Comunicações) ------------------------------------------------------------------
---- Todas as comunicações entre as partes deverão ser enviadas para as moradas, números de 
telecópia que de seguida se indicam, sob pena de se considerarem como não realizadas: -------
---- Banco Comercial Português S.A., Sucursal de Nelas, Rua Luis de Camões, 61 R/C,                    
3520-062 NELAS - Telefone � 232001231 -------------------------------------------------------------
---- Município de Nelas, Largo do Município 3520-001 NELAS. -----------------------------------
---- CLAUSULA 20ª (Foro) ------------------------------------------------------------------------------
---- Estipula-se o Foro da Comarca do Porto para as questões emergentes do presente 
contrato� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, ratificar 
o Despacho da Senhora Presidente da Câmara, que aprovou as clausulas do contrato atrás 
descrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 18 de Maio 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. Exªs. e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, 
Aguieira, Carvalhal Redondo, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Póvoa de Santo António e Canas 
de Senhorim, referentes ao ano lectivo de 2009/2010: ------------------------------------------------ 
---- Centro Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Março de 2010 � 766,80 �; ------------------------ 
--- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Março de 2010 � 156,60 �; -----------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Março de 2010 � 105,30 �; ---------------- 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Março de 2010 � 297,00 �; ---------------------------------- 
---- TOTAL: 1.325,70 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia: -------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Santar: Março de 2010 � 565,00 �; -------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Março de 2010 � 677,50 �; --------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Março de 2010 � 342,50 �; ----------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Março de 2010 � 400,00 �; -------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Março de 2010 � 337,50 �; ---------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Março de 2010 � 565,00 �; -------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Março de 2010 � 702,50 �; ---------------------------------- 
---- TOTAL: 3.590,00 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Março de 2010 � 1.122,24 �; ------------------------------------ 
---- TOTAL: 1.122,24 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Março de 2010 � 619,92 �; ---------------------- 
---- TOTAL: 619,92 �.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 Paroquial de Canas de Senhorim, Santa Casa da Misericórdia de Santar, 
Escola Secundária de Nelas e Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. ------------------ 
4.3.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 18 de Maio 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 
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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: Março de 2010 � 513,00 �; ------------------------------------ 
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Março de 2010 � 961,20 �; ----------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Março de 2010 � 480,60 �; ---------------------------- 
---- - 1.º CEB de Aguieira: Março de 2010 � 729,00 �; -----------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Março de 2010 � 3.159,00 �; ----------------------- 
---- TOTAL: 5.842,80 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: -------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Moreira: Março de 2010 � 375,00 �; ------------------------------------------------ 
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Março de 2010 � 800,00 �; --------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Março de 2010 � 1.047,50 �; -------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Março de 2010 � 1.267,50 �; ------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Santar: Março de 2010 � 725,00 �; -------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Senhorim: Março de 2010 � 897,50 �; ---------------------------------------------- 
---- TOTAL: 5.112,50 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Março de 2010 � 1.142,40 �; ------------------------- 
---- TOTAL: 1.142,40 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Fojo: Março de 2010 � 397,52 �; -------------------------- 
---- TOTAL: 397,52 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2009/2010): Março de 2010 � 1.601,45 �;  
---- TOTAL: 1.601,45 �.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. -------------------------------------- 
4.4.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2010 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, para o ano de 
2010, n.º 7, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, n.º 6, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------- 
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
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5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO 
 ---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 03 e 14 de Maio de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 03 e 14 de Maio de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços 
Administrativos de Obras Particulares no período compreendido entre 03 e 14 de Maio de 
2010, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------ 
5.2.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, N.ºS 247 AO 259, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: OLIVEIRA & OLIVEIRA, LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Rua Dr. 
Abílio Monteiro, n.ºs 247 ao 259, em Canas de Senhorim. Requerente: Oliveira & Oliveira, 
Ld.ª. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 8,00 m2, durante os meses de Abril a 30 de 
Outubro do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento de café. -------------------------------
---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, numa área de 8 m2, desde que a mesma não prejudique a 
circulação de pessoas na Travessa, devendo o requente deixar uma passagem livre entre a 
esplanada e a parede do prédio frontal. ------------------------------------------------------------------ 
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---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida pela firma Oliveira & Oliveira, Ld.ª, junto do seu 
estabelecimento de café, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.ºs 247 ao 259, em Canas de 
Senhorim, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.3.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS. LOCAL: 
RUA DR. EURICO AMARAL, N.º 17, EM NELAS. REQUERENTE: FRANCISCO 
JOSÉ VENTURA DA CRUZ PÓVOA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 12 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de comércio de peças 
para automóveis. Local: Rua Dr. Eurico Amaral, n.º 17, em Nelas. Requerente: Francisco José 
Ventura da Cruz Póvoa. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de segunda 
a sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de comércio de peças para automóveis, sito na Rua Dr. Eurico Amaral, n.º 
17, em Nelas, em que é requerente Francisco José Ventura da Cruz Póvoa, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------- 
5.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE PEÇAS DECORATIVAS. LOCAL: RUA GAGO 
COUTINHO, N.º 110, EM NELAS. REQUERENTE: AMBISURPRESA, LD.ª � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 12 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de peças decorativas. 
Local: Rua Gago Coutinho, n.º 110, em Nelas. Requerente: Ambisurpresa, Ld.ª. ---------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
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Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 
h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. -------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de peças decorativas, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 110, em Nelas, em que 
é requerente a firma Ambisurpresa, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
5.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE CLÍNICA DENTÁRIA. LOCAL: RUA DR. EDUARDO 
MARIA DOS SANTOS, LOJA C, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
CLINICA DENTÁRIA DR.ª CARINA FERREIRA, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 12 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de clínica dentária. 
Local: Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Loja C, em Canas de Senhorim. Requerente: 
Clínica Dentária Dr.ª Carina Ferreira, Ld.ª. ------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. -----------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 
h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. -------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de clínica dentária, sita na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Loja C, em 
Canas de Senhorim, em que é requerente a Clínica Dentária Dr.ª Carina Ferreira, Ld.ª, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------- 
5.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE RETROSARIA E PRONTO-A-VESTIR. LOCAL: RUA 
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CIMO DO POVO, N.º 35, EM CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: 
ARNALDO MENDES PAIVA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 12 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de retrosaria e pronto-a-
vestir. Local: Rua Cimo do Povo, n.º 35, em Carvalhal Redondo. Requerente: Arnaldo 
Mendes Paiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de segunda 
a sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de retrosaria e pronto-a-vestir, sito na Rua Cimo do Povo, n.º 35, em 
Carvalhal Redondo, em que é requerente Arnaldo Mendes Paiva, nos termos e de acordo com 
a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------- 
5.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE CABELEIREIRO. LOCAL: RUA GAGO COUTINHO, N.º 
19, EM NELAS. REQUERENTE: TINA CABELEIREIRO MARIA MANUELA JESUS 
� APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 12 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de cabeleireiro. Local: 
Rua Gago Coutinho, n.º 19, em Nelas. Requerente: Tina Cabeleireiro Maria Manuela Jesus. -- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 
h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
domingo e segunda-feira. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de cabeleireiro, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 19, em Nelas, em que é 
requerente a firma Tina Cabeleireiro Maria Manuela Jesus, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------- 
5.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE MINI-MERCADO. LOCAL: RUA CIMO DO POVO, EM 
CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: JOSÉ ALBERTO DE ALMEIDA � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 12 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de mini-mercado. 
Local: Rua Cimo do Povo, em Carvalhal Redondo. Requerente: José Alberto de Almeida. ---- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08:00 
h às 22:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e sem encerramento semanal. -
---- À consideração de Vª. Exª.�. -------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de mini-mercado, sito na Rua Cimo do Povo, em Carvalhal Redondo, em que 
é requerente José Alberto de Almeida, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------
5.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, N.º 05, 
EM NELAS. REQUERENTE: CLÍNICA O. R. L. DR. MARQUES DOS SANTOS, LD.ª 
� APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 12 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de clínica médica. 
Local: Av.ª João XXIII, n.º 05, em Nelas. Requerente: Clínica O.R.L. Dr. Marques dos 
Santos, Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
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Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 
h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de clínica médica, sita na Av.ª João XXIII, n.º 05, em Nelas, em que é 
requerente a Clínica O.R.L. Dr. Marques dos Santos, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------
5.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2010 � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 11 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -----------------------------
------ I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, 
snack-bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas 
de todos os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f), do artigo 11.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos comerciais situados em estações e terminais rodoviários ou ferroviários e 
em postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar 
abertos com horário contínuo. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.572, de 23/04/2010 � �Comércio a Retalho A. Diversos�, de 
José Manuel Rodrigues, sito na Rua Luís de Camões, n.º 108 � 112, em Nelas, com o horário 
de funcionamento, de segunda a sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 
h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 5.627, de 26/04/2010 � �Escritório de Seguros�, de António Pais 
Amaral Chaves, sito na Rua D. Afonso Henriques, n.º 22, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 17:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h, 
encerramento semanal ao Sábado e Domingo. --------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.722, de 27/04/2010 � �Cabeleireiro�, de Maria Luísa Simões 
Marques da Silva, sito no Largo 25 de Abril, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, e 
encerramento semanal ao domingo, segunda e feriados. ---------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.875, de 30/04/2010 � �Comércio a retalho de produtos 
alimentares e bebidas�, de Cecília Fernandes Silva Simões, sito na Rua do Cruzeiro, n.º 65, 
em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 22:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.910, de 30/04/2010 � �Cabeleireiro�, de Helena Maria Alves 
Mendes Pires, sito na Rua do Comércio, n.º 126, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo e segunda. --------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.932, de 03/05/2010 � �Comércio de roupas�, de Paulo de Sousa 
Lopes, sito no Largo João de Deus, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.11.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2010 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 12 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -----------------------------
------ I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, 
snack-bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas 
de todos os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- IV. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f), do artigo 11.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos comerciais situados em estações e terminais rodoviários ou ferroviários e 
em postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar 
abertos com horário contínuo. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.982, de 04/05/2010 � �Panificadora Oliveira & Alves, Ld.ª�, de 
depósito e venda de pão, sito na Travessa da Miragaia, n.º 4, em Santar, com o horário de 
funcionamento, das 07:00 h às 12:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 6.159, de 07/05/2010 � �Cooperativa Agrícola de Nelas, CRL 
(Loja do Agricultor)�, sito na Avenida da Liberdade, em Nelas, com o horário de 
funcionamento, de segunda a sexta, das 09:00 h às 18:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, encerramento semanal ao Sábado à tarde e 
Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 6.160, de 07/05/2010 � �Cooperativa Agrícola de Nelas, CRL 
(Loja de Vinhos)�, sito na Avenida da Liberdade, em Nelas, com o horário de funcionamento, 
das 09:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, encerramento 
semanal ao Sábado e Domingo. -------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
6 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ---------------------------------------------------  
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às quinze horas e vinte e cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz 
alta por mim, _____________________________________________, Coordenador Técnico 
de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já 
aprovada e assinada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A Presidente, 

 
__________________________________________ 

 
O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
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__________________________________________ 


