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

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SETE DE 
JULHO DE DOIS MIL E DEZ  

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

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com seis votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges 
Amaral, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. 
Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 13 de Julho de 2010, a qual 
tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ----------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas declarou que se absteve 
na votação da acta da reunião ordinária, realizada em 13 de Julho de 2010, em virtude de não 
ter estado presente nessa reunião. ----------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 3.283.349,08 � (três milhões duzentos e oitenta 
e três mil trezentos e quarenta e nove euros e oito cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 245.885,52 � (duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco euros 
e cinquenta e dois 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 
 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas propôs a atribuição de um 
voto de louvor à Casa de Santar - Dão Sul, Vinho do Dão, pela qualidade do Vinho do Dão 
produzido, que foi subscrito por toda a Câmara Municipal. ------------------------------------------ 
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ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
1.1.ESTRADA CANAS DE SENHORIM � PÓVOA DE SANTO ANTÓNIO � AUTO 
DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS 
� APROVAÇÃO 
---- Presente um auto de recepção definitiva, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Auto de Recepção Definitiva da obra de �Estrada Canas de Senhorim � Póvoa de Santo 
António�, adjudicada à firma �Sopovico � Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, 
S.A., pela importância de 286.591,68 � (duzentos e oitenta e seis mil quinhentos e noventa e 
um euros e sessenta e oito cêntimos), S/IVA. ---------------------------------------------------------- 
---- Aos dezanove dias do mês de Julho do ano de dois mil e dez, compareceram no local em 
que se executou a obra acima mencionada, em Canas de Senhorim, Freguesia de Canas de 
Senhorim, Concelho de Nelas, o Sr. Eng.º Luís Almeida Ferreira como representante da 
Câmara Municipal de Nelas e o Sr. Eng.º Valter Alexandre Cardoso da Silva, como 
representante do empreiteiro, que constituem a Comissão de Recepção da empreitada acima 
referenciada, a fim de procederem, na presença do respectivo projecto e caderno de encargos, 
à vistoria técnica e aos exames de todos os trabalhos executados, integrados nesta obra, tendo 
verificado que todos os trabalhos que fazem parte desta empreitada se encontram executados 
sem anomalias aparentes, razão pela qual a consideram em condições de ser recebida a título 
definitivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto, que vai ser assinado pelos 
referidos membros da Comissão.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Estrada Canas de Senhorim � Póvoa de Santo António�, atrás descrito, bem como libertar as 
respectivas garantias da obra. ----------------------------------------------------------------------------- 
1.2.CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NAS INDÚSTRIAS DO CONCELHO - 
PAVIMENTAÇÃO � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE 
GARANTIAS BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
---- Presente um auto de recepção definitiva, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Auto de Recepção Definitiva da obra de �Construção de Infraestruturas nas Indústrias do 
Concelho - Pavimentação�, adjudicada à firma �Sopovico � Sociedade Portuguesa de Vias de 
Comunicação, S.A., pela importância de 243.558,00 � (duzentos e quarenta e três mil 
quinhentos e cinquenta e oito euros), S/IVA. ---------------------------------------------------------- 
---- Aos dezanove dias do mês de Julho do ano de dois mil e dez, compareceram no local em 
que se executou a obra acima mencionada, em Nelas, Freguesia de Nelas, Concelho de Nelas, 
o Sr. Eng.º Luís Almeida Ferreira como representante da Câmara Municipal de Nelas e o Sr. 
Eng.º Valter Alexandre Cardoso da Silva, como representante do empreiteiro, que constituem 
a Comissão de Recepção da empreitada acima referenciada, a fim de procederem, na presença 
do respectivo projecto e caderno de encargos, à vistoria técnica e aos exames de todos os 
trabalhos executados, integrados nesta obra, tendo verificado que todos os trabalhos que 
fazem parte desta empreitada se encontram executados sem anomalias aparentes, razão pela 
qual a consideram em condições de ser recebida a título definitivo. -------------------------------- 
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---- Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto, que vai ser assinado pelos 
referidos membros da Comissão.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Construção de Infraestruturas nas Indústrias do Concelho - Pavimentação�, atrás descrito, 
bem como libertar as respectivas garantias da obra. --------------------------------------------------- 
 

2 � SUBSÍDIOS 
 

2.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS PARA APOIO À CONSTRUÇÃO DO 
QUARTEL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de 21 de Julho de 2010 e apresentada pela 
Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
----- �Após vários anos de carência operacional das instalações dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, é com grande agrado que verifico que as obras de construção do novo quartel estão em 
fase adiantada de execução. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, como reconhecimento do prestígio e do desempenho operacional desta força de 
bombeiros e, na sequência dos compromissos assumidos com a Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas com vista a construção do novo quartel, por se tratar de uma infra-
estrutura de grande valor estratégico para a protecção civil municipal, proponho que seja feita 
a atribuição de um subsídio de 100 mil euros, em cumprimento ao acordo estabelecido em 17 
de Julho de 2008, entre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas e esta 
Câmara Municipal e ratificado em reunião ordinária pública, realizada em 29 de Julho de 
2008.� -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita, 
atribuindo um subsídio, no valor de 100.000,00 euros, à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas, para apoio às despesas com a construção do seu novo 
quartel, em cumprimento do acordo celebrado entre o Município de Nelas e aquela 
Associação Humanitária, em 17 de Julho de 2008 e ratificado em reunião ordinária pública, 
realizada em 29 de Julho de 2008. ----------------------------------------------------------------------- 
2.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT LISBOA E NELAS PARA A ÉPOCA 
DESPORTIVA DE 2009/2010 � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício do Sport Lisboa e Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- O Sport Lisboa e Nelas vem expor e solicitar a V.ª Ex.ª o seguinte: --------------------------- 
---- Por deliberação do Executivo que V.ª Ex.ª preside foi decidido aprovar a revogação do 
contrato programa de desenvolvimento desportivo para o ano de 2010. ----------------------------
---- Considerando que tal deliberação implica o corte de todos os subsídios a receber pelo 
clube; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que, com o devido respeito que nutro por V.ª Ex.ª, admitimos que o 
contrato foi quase cabalmente cumprido; --------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que, aliás com todas as dificuldades que o SLN atravessou que certamente 
não se imputarão à Câmara que V.ª Ex.ª dignamente Preside. --------------------------------------- 
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---- Facto é que não abdica da prática de futebol jovem nem a finalização da época desportiva 
sénior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estamos certos que o bom senso que V.ª Ex.ª sempre demonstrou, não irá deixar de 
atribuir um subsídio ao SLN para a época que agora terminou. -------------------------------------
---- Tal subsídio servirá como forma para outorgarmos com a C.C. Agrícola um acordo para 
salvar o arresto/penhora que recai sobre o Clube mais representativo do Concelho. ------------- 
---- Poderemos mesmo afirmar que esse acordo está formalmente elaborado e diríamos 
mesmo aprovado com a entidade bancária. ------------------------------------------------------------- 
---- Mais informamos que essa prestação em causa durará durante 60 meses, sendo sempre 
salvaguardados os termos do clube e a sua continuidade. --------------------------------------------
---- Pelo exposto, rogo a V.ª Ex.ª se digne agendar esse assunto na próxima reunião do 
Executivo, atendendo que se inicia a próxima época desportiva.� ----------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 20 de Julho de 2010, do Senhor Vereador 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------------------------- 
---- �CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO COM O 
SPORT LISBOA E NELAS, REVOGADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 30-03-2010 
SOLICITAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PELO DESENVOLVIMENTO DE 
ACTIVIDADE DESPORTIVA NA ÉPOCA 2009/2010 ---------------------------------------------
---- Presente a solicitação do Sport Lisboa e Nelas, que se anexa, na qual o clube solicita em 
termos genéricos o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Que face à revogação do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
época 2009/2010 e ao facto de o clube ter disputado competições desportivas na modalidade 
de futebol em vários escalões durante toda a época, lhe seja atribuído um subsídio relativo a 
essa época; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Que o mesmo subsídio possa servir de base à celebração de acordo com a Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo, pelo prazo de 60 meses, de forma a levantar os arrestos/penhoras 
que recaem sobre o clube. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto importa analisar as condições que levaram à revogação do Contrato Programa 
já referido e quais as circunstâncias apontadas pelo clube que possam levar a eventual 
atribuição de novo subsídio. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em primeiro lugar é importante que fique claro que se reconhece o lugar de destaque que 
o clube teve ao longo dos anos, na promoção da prática desportiva, na formação de jovens e 
na divulgação do nome da vila e do concelho de Nelas. ---------------------------------------------- 
---- Mais se realça do conteúdo da solicitação em análise o reconhecimento pelos dirigentes 
do mesmo que as dificuldades que o clube atravessa, não são imputáveis à Câmara Municipal 
de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Relativamente aos argumentos apontados na proposta de revogação, por mim subscrita e 
apresentada a reunião do executivo em 30-03-2010, somente uma alteração se registou. -------
---- O clube apresentou as suas contas relativas ao ano de 2008, acompanhadas do respectivo 
parecer do Conselho Fiscal e, embora não tenha apresentado cópia da acta de aprovação das 
mesmas pela Assembleia Geral, fomos informados que a mesma ter-se-á já realizado e as 
contas aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Este facto reveste-se de particular relevância para a apreciação da solicitação apresentada, 
uma vez que a revogação já mencionada teve esta falta como uma das principais razões para a 
sua aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, fará sentido nesta altura reavaliar-se os valores em causa e os motivos que possam 
levar a atribuição de subsídio extraordinário, sempre por forma a garantir a viabilidade do 
clube e a sua sobrevivência. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na Proposta de revogação aprovada, verificou-se que o valor do subsídio a perceber pelo 
clube, após análise das cláusulas com impacto directo no montante do subsídio seria à data de 
� 81.250,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Relativamente aos restantes argumentos apresentados, constata-se o seguinte: --------------
---- a) Efectivamente os escalões de formação não tiveram o seu trabalho acompanhado por 
técnicos habilitados. No entanto, todos os escalões inscritos participaram de forma digna nas 
competições em que estiveram envolvidos. Assim, e porque o custo de promover actividade 
de formação com técnicos habilitados não é, obviamente, igual ao custo da sua promoção com 
recurso aos mesmos, sugere-se a atribuição de um valor de �3.500,00 por cada equipa de 
formação inscrita em competições oficiais, no montante total de � 17.500,00; --------------------
---- b) Relativamente à entrega de documentos para verificação e análise da autonomia 
económica e financeira do clube, não foi presente qualquer projecto de consolidação 
financeira, como exigido na alínea c), da cláusula 4.ª, do Contrato Programa revogado, no 
entanto, como já se referiu, foram entregues os documentos de prestação de contas do ano de 
2008. Por análise aos mesmos, verifica-se que, durante, aquele período, não houve qualquer 
desenvolvimento no sentido de dar à associação autonomia, representando os subsídio da 
autarquia cerca de 90% do total de receitas do clube, limitando-se as receitas obtidas sem 
recurso a entidades externas (quotizações, bilheteiras, peditórios e eventos) a uns meros � 
16.000,00. Tal facto não pode deixar de causar preocupação. No entanto, o simples facto de o 
clube se prestar a apresentar, finalmente, as suas contas, deve ser tido em conta e visto como 
sinal de tentativa de impor alguma transparência, não sendo porém reconhecível a crescente 
autonomia económica e financeira, sempre referida quer nos vários contratos programa 
celebrados com o clube, quer nas Linhas Gerais de Apoio à Prática Desportiva aprovadas pelo 
Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim propõe-se que, tendo em conta a efectiva participação do clube na 3ª Divisão 
Nacional de Futebol, na época 2009/2010, se atribua um subsídio no valor de � 40.000,00, 
ponderando aqui, além do já referido anteriormente, também o incumprimento do referido na 
alínea g), da cláusula 4.ª e do §3º da cláusula 5.ª, do Contrato Programa revogado. --------------
----- Assim, sugiro à Sra Presidente que proponha à Câmara a atribuição de um subsídio total 
do valor de � 57.500,00 relativo à actividade desportiva do Sport Lisboa e Nelas, na época de 
2009/2010. Devendo prever-se que parte dele seja distribuído por 60 mensalidades, a entregar 
directamente na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, por forma a permitir a sobrevivência do 
clube e a salvaguardar o seu futuro. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Porém ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Antes dessa proposta e tendo em conta o seguinte: ----------------------------------------------- 
---- 1. O clube pretende que este subsídio possa servir de base à celebração de acordo (judicial 
ou extra-judicial) com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo; ------------------------------------------ 
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---- 2. É conhecido que o clube tem outras dívidas perante outros fornecedores. Ainda muito 
recentemente os serviços municipais foram contactados por um Solicitador de Execução que 
pretendia efectuar penhoras de bens do clube que eventualmente estivessem em instalações 
municipais, por um processo de execução instaurado (segundo informação verbal do mesmo 
solicitador) pela empresa Distrinelas, SA; -------------------------------------------------------------- 
---- 3. O clube acumula dívidas ao Estado, nomeadamente à Segurança Social que, consta-se, 
atingirão nesta altura montantes a rondar os � 90.000,00, apesar de nas contas de 2008 
apresentadas o montante da dívida ser bastante inferior; ---------------------------------------------
---- 4. A existência de um novo enquadramento legal, nomeadamente pela publicação da Lei 
n.º 273/2009, de 1 de Outubro, que veio definir o Regime Jurídico dos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo, a que se refere a Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro. ------------------
---- 5. Que o fim maior da proposta que agora se apresenta é a sobrevivência do clube e a sua 
manutenção, principalmente enquanto clube formador de jovens desportistas do concelho. ----
---- Sugiro à Sra Presidente que considere solicitar a intervenção dos serviços jurídicos da 
autarquia, nomeadamente da Jurista Estagiária, no sentido de verificar: ---------------------------
---- 1.º - Se é legalmente possível atribuir um subsídio extraordinário para os fins em causa, 
face ao enquadramento legal já referido, e em que moldes pode o mesmo ser atribuído; --------
---- 2.º - Se é possível averiguar junto de entidades judiciárias relativamente à eventual 
existência de outros processos de execução, que possam pôr em causa o futuro do clube, 
mesmo após a atribuição deste subsídio, tornando-o estéril naquele que será o seu objectivo 
maior de salvaguardar a sobrevivência da instituição Sport Lisboa e Nelas; -----------------------
---- 3.º - Se a pretensão de afectar parte do subsídio, atribuído pelo desenvolvimento da 
prática desportiva, ao cumprimento de obrigações do clube junto de uma instituição bancária 
encontra enquadramento legal nos normativos já referidos, nomeadamente tendo em atenção o 
art.º 6.º, da Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro; ---------------------------------------------------------
---- 4.º - Quais os procedimentos a desenvolver, quer pela autarquia, quer pelo clube, e quais 
as obrigações futuras de ambos. -------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração da Sra Presidente.� -------------------------------------------------------
---- Presente, também, uma informação, datada de 26 de Julho de 2010, da Jurista Estagiária 
em serviço nesta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
 ---- �Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Sport Lisboa e Nelas, 
revogado na reunião de Câmara de 30-03-2010 � Solicitação de atribuição de subsídio pelo 
desenvolvimento de actividade desportiva na época 2009/2010 -------------------------------------
---- Presente a informação do Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Seixas, sobre o assunto em 
epígrafe, cumpre-nos tecer as seguintes considerações: ----------------------------------------------- 
---- O contrato-programa de desenvolvimento desportivo entre o Município de Nelas e o Sport 
Lisboa e Nelas (SLN) para a época 2009/2010 foi revogado em 30-03-2010, sendo 
pressuposto da revogação o incumprimento de algumas clausulas pelo SLN. ---------------------
---- Está em causa a atribuição de um subsídio extraordinário, por forma a garantir a 
sobrevivência do clube. Para isso, o Sr. Vereador sugere à Sr.ª Presidente que proponha à 
Câmara a atribuição de um subsídio no valor de �57.500,00, relativo à actividade desportiva 
do Sport Lisboa e Nelas na época 2009/2010. ---------------------------------------------------------- 
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---- Caso o contrato-programa se encontrasse em vigor, o Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
Outubro, não se aplicaria ao caso, uma vez que esta disposição legal é posterior à data de 
celebração do contrato-programa (princípio da não retroactividade das normas), apenas 
consideraríamos a Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro. -------------------------------------------------- 
---- No entanto, a questão da atribuição deste subsídio extraordinário está a ser suscitada fora 
do âmbito do contrato-programa para a época 2009/2010, uma vez que este foi revogado, 
nesta situação teremos de considerar, para além do disposto na Lei n.º 5/2007, de 16 de 
Janeiro, o Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro. ------------------------------------------------ 
---- Nos termos do artigo 46.º, n.º1, da Lei n.º5/2007, de 16 de Janeiro, as associações 
desportivas podem beneficiar de apoios ou comparticipações financeiras por parte das 
autarquias locais, salvaguardando o n.º2 desse mesmo artigo que os clubes desportivos 
participantes em competições desportivas de natureza profissional não podem beneficiar, 
nesse âmbito, de apoios ou compartições financeiras por parte das autarquias locais. No 
entanto, esta última disposição não se aplica ao SLN, uma vez que não participa em 
competições desportivas de natureza profissional. ----------------------------------------------------- 
---- O n.º3, do artigo 46.º, refere expressamente que os apoios ou comparticipações 
financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do desporto, são tituladas por contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, nos termos da lei. ----------------------------------------
---- Actualmente, não existe contrato-programa que justifique legalmente a atribuição de 
apoio financeiro pelo Município de Nelas ao SLN. ---------------------------------------------------- 
---- O n.º7, do artigo 46.º, introduz uma disposição legal que, à partida, inviabiliza qualquer 
apoio financeiro, isto é, não podem beneficiar de novos apoios financeiros as entidades que 
estejam em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a segurança 
social, devendo ser suspensos os benefícios financeiros de quaisquer contratos-programa em 
curso, enquanto o incumprimento se mantiver. -------------------------------------------------------- 
---- Ora, se a lei é tão restritiva face a apoios no âmbito de contratos-programa, na situação em 
análise o caso complica-se, uma vez que a lei dispõe que quaisquer apoios financeiros 
carecem de titularidade por contratos-programa. Isto é, mesmo que o contrato-programa não 
tivesse sido revogado, existindo dívidas do SLN à segurança social e às finanças, os 
benefícios financeiros, nos termos da lei, seriam suspensos até a situação ser regularizada. ---- 
---- No seguimento da Lei n.º5/2007, de 16 de Janeiro, surge o Decreto-Lei n.º273/2009, de 1 
de Outubro. O artigo 6.º deste Decreto-Lei dispõe que são insusceptíveis de apreensão judicial 
ou de oneração, as verbas provenientes de financiamentos públicos, devidamente titulados por 
contratos-programa, uma vez que as mesmas se consideram exclusivamente afectas às 
finalidades para as quais foram atribuídas. -------------------------------------------------------------- 
---- Por força desta disposição, o subsídio não poderia servir de base à celebração de acordo 
com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, tendo em conta que o objectivo seria levantar 
arrestos/penhoras que recaem sobre o clube SLN. ----------------------------------------------------- 
---- O artigo 25.º, do Decreto-Lei n.º273/2009, de 1 de Outubro, vai de encontro ao 
estabelecido na Lei n.º5/2007, de 16 de Janeiro, pois refere expressamente que não podem 
beneficiar de novos apoios financeiros por parte das autarquias locais, as entidades que se 
encontram em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a 
segurança social, referindo que devem ser suspensos os apoios decorrentes de quaisquer 
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contratos-programa em curso enquanto a situação se mantiver. -------------------------------------
---- Todas estas disposições legais frisam que os apoios financeiros devem ser prestados no 
âmbito de contratos-programa, logo podemos concluir que, salvo melhor opinião, existindo 
todo este condicionalismo numa relação jurídica titulada por um contrato, a atribuição deste 
subsídio no valor de �57.500,00 a título extraordinário e fora do âmbito de qualquer contrato 
é legalmente impossível, uma vez que o artigo 46.º, n.º3, da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, 
refere expressamente que qualquer apoio ou comparticipação financeira concedida por uma 
autarquia local, neste caso pelo Município de Nelas, deverá ser titulada por contrato-programa 
de desenvolvimento desportivo. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Existindo processos de execução, não é possível garantir totalmente a sobrevivência da 
instituição, uma vez que, conforme consta da informação do Sr. Vereador, o Município de 
Nelas já foi contactado por um solicitador de execução com o objectivo de efectuar penhora 
de bens do clube. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a actuação administrativa, resta-nos concluir que, salvo melhor 
opinião, uma vez que a atribuição de um subsídio extraordinário nos parece legalmente 
impossível, por não existir conteúdo legal para tal, a única solução será a elaboração de um 
novo contrato-programa para a época 2010/2011 em que o clube seja compensado pelo 
cumprimento de algumas das actividades da época 2009/2010, até à data da revogação do 
anterior contrato-programa, desde que junte documentação que comprove que as dívidas 
resultantes de obrigações fiscais e à segurança social foram liquidadas, pois este é um 
requisito imperativo para a atribuição de qualquer apoio financeiro no âmbito da actividade 
desportiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ----------------------------------- 
---- Presente, ainda, o check list de elementos necessários para celebração de contrato 
programa de desenvolvimento desportivo, nos termos do Decreto-lei n.º 273/2009, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Programa de Desenvolvimento Desportivo: ------------------------------------------------------ 
---- - Descrição e caracterização específica das actividades a realizar; ----------------------------- 
---- - Justificação do Programa; --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Quantificação de resultados esperados; ----------------------------------------------------------- 
---- - Previsão dos custos e necessidades, c/cronograma; --------------------------------------------- 
---- - Demonstração do grau de autonomia financeira, técnica e humana � Indicação de outras 
comparticipações, financiamentos ou patrocínios e respectivas condições; ------------------------
---- - Indicação de entidades ligadas à gestão e execução do programa; ----------------------------
---- - Relações com outros programas; ------------------------------------------------------------------ 
---- - Calendário e prazo global de execução; ---------------------------------------------------------- 
---- - Destino dos bens adquiridos ao abrigo do programa. ------------------------------------------- 
---- Indicação do Responsável pela contabilidade e do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade 
Revisora de Contas (apoios > �50.000,00); -------------------------------------------------------------
---- Consentimento expresso para consulta da situação tributária fiscal e para com a Segurança 
Social, nos termos do Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril).� ---------------------------------  
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---- A Senhora Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
resumindo a sua informação e o parecer jurídico, atrás descritos, realçando que, de acordo 
com o parecer jurídico o Sport Lisboa e Nelas tem de cumprir o estipulado na Lei n.º 
273/2009, de 1 de Outubro. Afirmou, também, que o subsídio a atribuir terá de ser apenas 
usado em despesas com a actividade desportiva do Sport Lisboa e Nelas e que a referida 
Associação Desportiva terá de ter um revisor oficial de contas, visto que o montante do 
capital envolvido é superior a 50.000,00 euros. Afirmou, ainda, que na sua informação, atrás 
descrita, propunha a atribuição de um subsídio no valor de 57.500,00 euros, mas que depois 
de ouvir os Senhores Directores do Sport Lisboa e Nelas propõe agora um subsídio no valor 
de 80.000,00 euros. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente propôs à Câmara que fosse atribuído um subsídio ao Sport Lisboa e 
Nelas, no valor de 80.000,00 euros, o qual será pago depois de elaborado o novo contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, a celebrar entre o Município de Nelas e aquela 
associação desportiva, nos termos da lei e desde que a referida associação desportiva cumpra 
as suas obrigações fiscais e pague as suas dívidas a terceiros. ---------------------------------------
----- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que ia votar favoravelmente a 
atribuição do referido subsídio, no valor proposto é de 80.000,00 euros, mas que lamentava o 
facto de só agora o Executivo Municipal ter resolvido este problema ao Sport Lisboa e Nelas, 
problema esse levantado pelo mesmo Executivo Municipal em virtude do mesmo não ter 
pago, mensalmente, parte do subsídio aprovado através do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo, revogado em reunião ordinária pública, realizada em 30 de 
Março de 2010, visto que, em seu entender, o Executivo Municipal devia ter pago as 
prestações mensais e não o fez. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara solicitou ao Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral para ele dizer a verdade, visto que ele sabia que desde Agosto de 2009 que o 
Executivo Municipal não podia pagar nada ao Sport Lisboa e Nelas. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que era verdade que o Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas tinha afirmado numa reunião de 
Câmara que ia pagar, mensalmente, o subsídio ao Sport Lisboa e Nelas. Reafirmou, ainda, 
que a actual situação financeira do Sport Lisboa e Nelas se devia, também, ao facto do 
Executivo Municipal não ter cumprido a sua parte do acordado no contrato programa de 
desenvolvimento desportivo, o que ele achava lamentável. Afirmou, ainda, que o Executivo 
Municipal nunca quis fazer nenhum acordo com os Senhores Directores do Sport Lisboa e 
Nelas e que os referidos Senhores Directores tinham afirmado que sempre usaram nos seus 
equipamentos a publicidade �Nelas Coração do Dão�. -----------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que os Senhores Directores do Sport Lisboa e 
Nelas tinham admitido que não usaram essa publicidade nos seus equipamentos. ----------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, se então os Senhores 
Directores do Sport Lisboa e Nelas não usaram, nos seus equipamentos, a publicidade �Nelas 
Coração do Dão� era porque não tinham verbas para comprar esse equipamento. Afirmou, 
também, que no estudo de saneamento financeiro da Autarquia constava um subsídio, a 
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atribuir ao Sport Lisboa e Nelas, no valor de 110.000,00 euros e que agora ao propor apenas 
80.000,00 euros o Executivo Municipal ficava com um problema para resolver, mas que ainda 
bem que o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas alterou a sua 
proposta inicial de atribuição de subsídio ao Sport Lisboa e Nelas, de 57.500,00 euros para 
80.000,00 euros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que ele, na 
qualidade de Vereador do desporto nunca fez promessas a ninguém, que não podia pagar, 
mensalmente, o subsídio ao Sport Lisboa e Nelas, em virtude da referida associação 
desportiva ter o seu património penhorado, que o Executivo Municipal pagou sempre o que 
foi solicitado pelo Tribunal. Afirmou, também, que, depois de ter conversado com os 
Senhores Directores do Sport Lisboa e Nelas, alterou a sua proposta inicial de 57.500,00 
euros para 80.000,00 euros. -------------------------------------------------------------------------------
---- De seguida, o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas leu parte da 
sua informação, acima descrita, onde enumerou as clausulas não cumpridas por parte do Sport 
Lisboa e Nelas. Afirmou que o Executivo Municipal queria viabilizar o Sport Lisboa e Nelas 
e que irá ser elaborado um novo contrato programa de desenvolvimento desportivo, a celebrar 
entre o Município de Nelas e o Sport Lisboa e Nelas e que o mesmo será presente a uma 
próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
era sua convicção que o subsídio atribuído de 80.000,00 euros servia para resolver os 
problemas do clube, mas que o mesmo subsídio deverá ser utilizado apenas na actividade 
desportiva do Sport Lisboa e Nelas e não para resolver os problemas dos seus directores. ------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Sport Lisboa e Nelas um subsídio, no 
valor de 80.000,00 euros, correspondente à época desportiva de 2009/2010, a pagar nos 
termos a definir em contrato-programa de desenvolvimento desportivo, a celebrar entre este 
Município de Nelas e aquela Associação Desportiva, nos termos da lei. --------------------------- 

 
3 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

 
3.1.LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO � VENDA DOS LOTES DE 
TERRENO NÃO ALIENADOS NAS HASTAS PÚBLICAS ANTERIORES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta da Senhora Presidente da Câmara, datada de 21 de Julho de 2010, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO � VENDA DE LOTES DE 
TERRENO NÃO ALIENADOS NAS HASTAS PÚBLICAS ANTERIORES -------------------
---- Considerando que nas hastas públicas anteriores realizadas em 14 de Setembro de 2008, 
28 de Dezembro de 2008 e 27 de Dezembro de 2009, não foram vendidos todos os Lotes do 
Loteamento do Prado, em Vilar Seco, proponho a venda dos lotes restantes, nos termos e nas 
condições já indicadas nas alienações anteriores e constantes na informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se indicam: ----------------------------------------------------------- 
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---- a) - Entrada � 20% do valor total da alienação, a pagar no dia útil seguinte à compra; ------
---- b) - Restante 80% - no acto da celebração da escritura de compra e venda; -------------------
----  c)-À semelhança das outras Hastas Públicas, os lanços mínimos propostos são de 500,00� 

Lotes para venda 
LOTES  ÁREA (M2) VALOR 

UNITÁRIO (�/M2) 
VALOR VALOR BASE 

1 909,00 25,00 � 22.725,00 � 23.000,00 � 
3 851,00 25,00 � 21.275,00 � 21.500,00 � 
4 720,00 25,00 � 18.000,00 � 18.000,00 � 
7  595,00 25,00 � 14.875,00 � 15.000,00 � 
13 772,00 25,00 � 19.300,00 � 19.500,00 � 
14 798,00 25,00 � 19.950,00 � 20.000,00 � 
15 825,00 25,00 � 20.625,00 � 21.000,00 � 
16 310,00  25,00 � 7.750,00 �     30.000,00 � a) 

a) Inclui uma casa de habitação com 50 m2 x 445 �/m2 = 22.250,00 � 
----- Esta hasta pública será realizada na sede da Junta de Freguesia de Vilar Seco, no próximo 
dia 14 de Agosto de 2010, com início às 15 horas. -------------------------------------------------- 
---- Mais proponho que, considerando a necessidade de nomeação de um Júri para presidir à 
Hasta Pública para alienação dos atrás referidos oito lotes de terreno, não vendidos nas hastas 
públicas, anteriores, acima indicadas, proponho, para fazerem parte desse Júri, os seguintes 
elementos: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Presidente: Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal � Eng.º Luís Adelino 
Guerra Almeida Ferreira; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira � José Carlos Pires Borges. -----------------------------------
---- - Suplente: Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques.� ----------------------------- 
------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora 
Presidente da Câmara, atrás descrita, aprovando a venda dos oito lotes e a constituição do júri, 
indicado na proposta atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
 

4 � DIVERSOS 
 

4.1.CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO � EDIÇÃO DO RALI RAINHA SANTA � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 03 de Julho de 2010, do Clube Automóvel do Centro, com 
sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro, Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------
---- A pretérita edição do Rali Rainha Santa constitui um enorme êxito. A colaboração de V.ª 
Ex.ª foi decisiva para tal desiderato. Esperamos que na próxima edição possamos voltar a 
contar com a sua prestimosa ajuda.� --------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
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4.2.FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DA AMÉRICA 
DO SUL � MEMORANDO DE INTENÇÕES � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º CS.234.6.10, datado de 14 de Junho de 2010, da Federação de 
Câmaras do Comércio e Indústria da América do Sul, com sede no Porto, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Leonor Marques 
Figueiredo Silva Pedro ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Representação, em Portugal, da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da 
América do Sul tem a honra de convidar o Município a cujo Executivo V.ª Ex.ª preside, para 
ser Membro do Conselho Honorífico Institucional desta Representação em Portugal. -----------
---- O propósito deste convite traduz-se na assinatura de um �Memorando de Intenções� com 
minuta, em anexo, cujo texto poderá ser alterado mediante sugestão de V.ª Ex.ª. ----------------
---- Certos do interesse recíproco desta iniciativa que não ocasiona qualquer encargo 
financeiro ou de outra natureza seja a quem for, proporcionará às empresas desse Município 
oportunidades de contactos com entidades e empresários dos nove países da América do Sul 
em que temos Representações oficiais e, consequentemente, uma expansão de mercados. ------
---- O acompanhamento e apoio através dos canais adequados, assegura uma confiança na 
interlocução. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Apresento, em nome do Senhor Presidente da Federação das Câmaras de Comércio e 
Indústria da América do Sul, os votos para que exista boa receptividade do Executivo a este 
convite que tem como único objectivo o desenvolvimento sócio-económico desse Concelho e, 
pela nossa parte, cumprir os objectivos estatutários desta Federação.� -----------------------------
---- Presente, também, um Memorando de Intenções, que a seguir se transcreve: ----------------
---- �- Considerando que os diversos países da América do Sul estão interessados na 
dinamização da promoção e desenvolvimento de transações comerciais comerciais/industriais, 
quer de importação, quer de exportação com empresas portuguesas; -------------------------------
---- - Considerando que as pequenas e médias empresas podem, por si ou em agrupamentos, 
estabelecer plataformas nas áreas do comércio e da indústria em que possam competir com as 
empresas multinacionais que têm vindo a ocupar um quase monopólio nas transações na 
América do Sul; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Considerando que Portugal está num processo de recuperação económica, interessando 
exportar para novos mercados e/ou deles receber investimentos; -----------------------------------
---- - Considerando que experiências passadas tiveram uma deficiente informação do mercado 
e da idoneidade dos parceiros estiveram fora dos competentes organismos sectoriais 
representativos; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Considerando que a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul 
dispõe de possibilidades para facilitar informação e contactos que contribuam para uma 
avaliação das empresas nas relações e parcerias em ambos os sentidos � países da América do 
Sul/Portugal � Portugal/países da América do Sul; ----------------------------------------------------
---- - Considerando que o presente alargamento da MERCOSUL tem envolvência num 
processo de integração económica do continente Sul Americano entre si; -------------------------
---- - Considerando que o Município tem como um dos seus objectivos o bem-estar da sua 
população através do desenvolvimento sócio-económico dos diversos agentes nos sectores 
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primário, secundário e terciário que estão ou poderão vir a estar fixados no Concelho: ---------
---- Entre, a Câmara Municipal de Nelas, representada por �.., como primeira signatária e, a 
Federação das Câmaras de Comércio e indústria da América do Sul, representada em Portugal 
por Artur Victoria, é estabelecido este memorando de intenções, que se orienta pelos 
seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � A primeira signatária, através do pelouro competente, procurará sensibilizar os 
agentes económicos do Concelho a manifestarem-se sobre o desejo de serem informados de 
oportunidades no Comércio e Indústria de/para qualquer um dos nove países da América do 
Sul onde a Federação está representada, facultando os elementos informativos necessários 
para a construção de um directório nesta Federação. --------------------------------------------------
---- 2 � Essa sensibilização poderá ser efectuada através da divulgação deste memorando de 
intenções através da comunicação social local bem como das associações representativas do 
Comércio e Indústria do Concelho, com o estímulo do Executivo através da vereação 
competente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 � A inserção de dados e informação das empresas serão acompanhadas através do 
preenchimento do formulário que se encontra disponível a partir de 15 de Junho próximo no 
site http://www.fccias.com/, sendo intenção da primeira signatária, directa ou indirectamente 
sensibilizar as Empresas/Associações ao correcto preenchimento dos dados desse questionário 
e uma excelente apresentação da sua actividade através da descrição e possível envio em 
separado de fotos/filme. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4 � A segunda signatária organiza e veicula essa informação para os destinatários 
adequados, de modo a permitir às empresas portuguesas e às dos países da América do Sul em 
que está representada, um contacto eficaz e informado. ---------------------------------------------- 
---- 5 � A segunda signatária, dentro das suas disponibilidades, perante as Associações 
Comerciais e Industriais do Município, facultará os contactos necessários para informação de 
eventos tais como missões comerciais, feiras, exposições e seminários/conferências. -----------
---- 6 � A segunda signatária faculta à primeira o acesso à sua base de dados. --------------------
---- 7 � A segunda signatária declara, expressamente, não advir para quem quer que seja, 
nomeadamente para a primeira signatária, empresas e empresários e Associações do seu 
Concelho qualquer obrigação ou encargo de natureza económica ou outra, pelas acções 
decorrentes do presente Memorando. -------------------------------------------------------------------- 
---- 8 � Este documento poderá ser rescindido por qualquer um dos signatários, mediante 
mera comunicação escrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 9 � Podem ser adicionados ao presente memorando adendas, por acordo entre ambos os 
signatários, que dele ficarão a fazer parte integrante.� ------------------------------------------------ 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 08 de Julho de 2010, da Jurista Estagiária em 
serviço nesta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------- 
---- �Memorando de Intenções. Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América 
do Sul. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Após análise do Memorando (anexo à presente informação), somos de parecer que, salvo 
melhor opinião, não há qualquer inconveniente legal para a celebração do mesmo, uma vez 
que se refere expressamente no ponto 7 que não advém para nenhuma das partes qualquer 
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obrigação, ou encargo de natureza económica, ou outra, pelas acções do Memorando. ----------
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara, superiormente, decidirá.�  
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas explicou o assunto, realçando que o Memorando de Intenções não 
acarreta quaisquer encargos financeiros para a Autarquia e possibilita a celebração de 
parcerias com empresas do concelho. ------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Memorando de Intenções, atrás descrito, 
a celebrar entre o Município de Nelas e a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da 
América do Sul. ---------------------------------------------------------------------------------------------         
4.3.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � PERGUNTAS APRESENTADAS AO GOVERNO 
SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS PARA O SERVIÇO 
NACIONAL DE SAÚDE � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 35277-1076/TMPS, datado de 09 de Julho de 2010, do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Junto enviamos, para v. conhecimento, as duas perguntas apresentadas pela Deputada 
Paula Santos, do nosso Grupo Parlamentar, sobre as �Transferências das Autarquias Locais 
para o Serviço Nacional de Saúde.� ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Assunto: �Situação dos Trabalhadores da Administração Pública no Ministério da 
Saúde�. Destinatário: Ministério da Saúde. ------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia da República ------------------------------------------ 
---- O PCP tomou conhecimento de que existem cerca de 6.000 trabalhadores no Ministério 
da Saúde que se encontram com vínculos precários. Por diversas vezes, o Sindicato da Função 
Pública do Sul e Açores questionou o Ministério sobre a resolução deste problema. Em 
Março/Abril de 2009 o Ministério da Saúde, mais uma vez assumiu que iria proceder à 
regularização destas situações, mas até ao momento não avançou com a abertura do concurso 
público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Sindicato da Função Pública do Sul e Açores tomou conhecimento de que o concurso 
público, que se previa abrir, tinha 4.000 vagas, o que significa que um terço dos trabalhadores 
mantém a sua situação de precariedade. Actualmente há trabalhadores que se encontram com 
vínculos precários há 7, 8 anos, alguns há mesmo 10 anos. A funções de carácter permanente 
deve corresponder um posto de trabalho efectivo, pelo que os 6.000 trabalhadores nesta 
situação devem ter um vínculo efectivo. ---------------------------------------------------------------- 
---- O concurso público previsto era um concurso externo, pelo que, os candidatos podem ser 
internos ou externos ao Ministério da Saúde. Qualquer candidato tem as mesmas 
probabilidades de ser seleccionado, considerando os critérios do concurso, ano, nível da 
experiência, currículo ou formação. No concurso deve ser criado um critério de preferência 
para estes trabalhadores, de acordo com o quadro legal, e que respeite a transparência e o 
rigor. Os trabalhadores do Ministério da Saúde têm direito a um contrato de trabalho com 
vínculo efectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Ao abrigo do disposto na alínea d), do artigo 156.º, da Constituição da República 
Portuguesa e em aplicação da alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º, do Regimento da Assembleia 
da República, solicitamos ao Governo, que por intermédio do Ministério da Saúde, nos sejam 
prestados os seguintes esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. Porque razão o Governo não abriu o concurso público para resolver as situações de 
precariedade dos 6.000 trabalhadores? ------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Para quando se prevê a abertura do concurso público? Vai o concurso público abrir para 
6.000 vagas? ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Nos critérios de avaliação dos candidatos vai o Governo introduzir ou não um critério 
de preferência, de acordo com a legislação?� ---------------------------------------------------------- 
---- �Transferência das Autarquias Locais para o Serviço Nacional de Saúde� Destinatário: 
Presidência do Conselho de Ministros ------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia da República ------------------------------------------
---- A Lei n.º 3-B/2010, publicada a 28 de Abril de 2010, que aprova o Orçamento do Estado 
para 2010, no artigo 154.º, referindo-se sobre as transferências das autarquias locais para o 
SNS, estabelecia que �As autarquias locais transferem directamente para o orçamento do 
serviço nacional de saúde da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., o valor 
correspondente aos encargos suportados pelos respectivos orçamentos próprios com despesas 
pagas à ADSE em 2009 respeitantes a serviços prestados por estabelecimentos do SNS.� ------
---- O Decreto-Lei n.º 72-A/2010, publicado a 18 de Junho de 2010, que estabelece as 
disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2010, no artigo 78.º sobre 
as transferências das entidades municipais para o SNS, que estabelece que é retido nas 
transferências do Orçamento do Estado para as autarquias, o montante a transferir para o SNS, 
através da publicação de um anexo que refere o montante a reter de cada entidade autárquica 
(Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia). ---------------------------------------------------------- 
---- Considerando o n.º 5, do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de Fevereiro, na 
redacção constante do Decreto-Lei n.º 234/2005, de 30 de Dezembro, as Autarquias Locais 
apenas estão vinculadas, ou obrigadas, a reembolsar (contra apresentação de factura) as 
despesas efectivamente incorridas pela ADSE por força da prestação de cuidados 
individualizados de saúde aos seus trabalhadores. ----------------------------------------------------- 
---- Acresce que, o Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho, determina no n.º 1, do artigo 
16.º, que os descontos para a ADSE, previstos no artigo 46.º, do Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 
de Fevereiro, na redacção dada pelas sucessivas alterações de que foi alvo, têm lugar mesmo 
quando não haja prestação de trabalho, nas eventualidades previstas no artigo 52.º, da Lei n.º 
4/2007, de 16 de Janeiro e no artigo 13.º, da Lei n.º 4/2009, de 29 de Janeiro. --------------------
---- O Governo, ao estabelecer a obrigatoriedade de as Autarquias Locais transferirem 
directamente para o SNS os valores correspondentes aos encargos com a ADSE em 2009, sem 
prever, sequer, um mecanismo adicional de �acerto de contas� entre os valores a transferir e 
os cuidados efectivamente prestados aos seus trabalhadores no ano de 2010 e ao dispor-se  
que os montantes em causa são retidos unilateralmente nas transferências do Orçamento de 
Estado a que as Autarquias Locais têm direito pela Lei das Finanças Locais, significa 
indevida antecipação de receitas no SNS, via ADSE e torna-as financiadoras do SNS. Este 
procedimento coloca em causa a autonomia financeira das Autarquias Locais prevista na 
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Constituição da República Portuguesa, ou seja, a vida financeira das Autarquias não pode 
ficar dependente de actos discricionários da Administração Central. -------------------------------
---- As transferências do Orçamento do Estado para as Autarquias Locais assentam na 
participação destas últimas nos recursos públicos, no cumprimento do princípio do equilíbrio 
financeiro entre Administração Central e Local. Deste modo as transferências de recursos 
públicos directamente do Orçamento do Estado para os respectivos orçamentos municipais 
das Autarquias Locais é um direito que lhes assiste e que não pode ser retirado 
unilateralmente pela Administração Central. ----------------------------------------------------------- 
---- Mesmo a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) tendo manifestado 
um parecer contra este procedimento, o Governo não o considerou? -------------------------------
---- Ao abrigo do disposto na alínea d), do Artigo 156.º, da Constituição da República 
Portuguesa e em aplicação da alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º, do Regimento da Assembleia 
da República, solicitamos ao Governo que, por intermédio da Presidência do Conselho de 
Ministros, nomeadamente ao Senhor Secretário de Estado da Administração Local, nos sejam 
prestados os seguintes esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. Quais os fundamentos que justificam a opção do Governo em reter parte das 
transferências do Orçamento do Estado para as Autarquias Locais? Porque não optaram um 
procedimento �contra a apresentação de factura�? ---------------------------------------------------- 
---- 2. Vai o Governo promover �o acerto de contas� entre os valores retidos correspondentes 
aos encargos com a ADSE em 2009 e os custos efectivamente prestados aos trabalhadores no 
ano de 2010? ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Porque não tomou o Governo em consideração o parecer negativo da ANMP e não 
encontrou uma solução que não colocasse em causa a autonomia financeira dos Municípios?� 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------      
4.4.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � PROJECTO-LEI QUE ALTERA O REGIME 
JURÍDICO DO RECENSEAMENTO ELEITORAL - CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 35374-1092/TMPS, datado de 14 de Julho de 2010, do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou um Projecto-Lei que 
�Altera o Regime Jurídico do Recenseamento Eleitoral�, o qual anexamos. ---------------------- 
--- Propomos um conjunto de soluções que visam facilitar e garantir a informação, a 
promoção da inscrição e a fiscalização dos actos inerentes ao recenseamento eleitoral.� --------
---- �Alteração ao Regime Jurídico de Recenseamento Eleitoral (Quinta alteração à Lei n.º 
13/99, de 22 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3/2002, de 8 de Janeiro, 
pelas Leis Orgânicas n.ºs 4/2005 e 5/2005, de 08 de Setembro e pela Lei n.º 47/2008, de 27 de 
Agosto). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Exposição de motivos --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A aprovação da Lei n.º 47/2008, de 27 de Agosto, veio proceder à quarta alteração à Lei 
n.º 13/99, de 22 de Março, que estabeleceu o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral 
e consagrou medidas de simplificação e modernização com vista à actualização permanente 
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do recenseamento eleitoral. A concretização de algumas das medidas aí previstas, a realização 
de alguns referendos locais, já ao abrigo das disposições do novo regime jurídico do 
recenseamento eleitoral e o tratamento já em curso de dados, designadamente as novas 
inscrições automáticas, transferências e eliminações de cidadãos eleitores residentes em 
território nacional e no estrangeiro, com vista à realização de vários actos eleitorais 
proximamente, têm sublinhado alguns problemas práticos que urgem resolução atempada. ----
---- Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PCP apresenta um conjunto de soluções práticas 
que visam facilitar e garantir a informação, a promoção da inscrição e a fiscalização dos actos 
inerentes ao recenseamento eleitoral: -------------------------------------------------------------------- 
---- - A inscrição automática de cidadãos por via da morada constante no cartão de cidadão, 
não obstante a sua bondade e eficácia, deixa o cidadão eleitor sem qualquer menção relativa a 
esse acto conduzindo, por vezes, a situações em que não há noção exacta de que se foi 
inscrito, ou transferido, qual a circunscrição eleitoral respectiva e de quais são os dados 
necessários à identificação da sua assembleia eleitoral para que possa exercer o seu direito de 
sufrágio no dia da eleição. O que propomos é que esta situação possa ser resolvida através de 
uma simples informação via postal da inscrição ou actualização automática operada. -----------
---- - O recenseamento dos cidadãos nacionais residentes no estrangeiro, apesar de voluntário, 
merece uma especial atenção tendo em conta as particularidades que assume. As recentes 
alterações no regime jurídico do recenseamento, incluindo a inscrição automática quando o 
cidadão tem a morada em território nacional no documento de identificação; a omissão ou 
incorrecta e desactualizada informação prestada nos consulados, ou disponibilizada nos sítios 
na Internet, designadamente da responsabilidade da Secretaria de Estado das Comunidades; a 
falta de uma campanha de sensibilização e de informação que chegue a todos; a dispersão 
pelo Mundo de cidadãos nacionais com capacidade eleitoral conjugada com a inexistência de 
números exactos sobre o universo destes cidadãos (existindo apenas estimativas), dificulta 
sobremaneira a promoção voluntária e correcta no recenseamento eleitoral. Refira-se que 
algumas destas preocupações foram recentemente abordadas pela Comissão Nacional de 
Eleições em ofício dirigido à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 
Garantias, da Assembleia da República. Assim: ------------------------------------------------------- 
---- - propomos que se retome a possibilidade da promoção do recenseamento poder ser feita 
presencialmente ou por apresentante, como aconteceu até à alteração legislativa de 1999, 
facilitando-se assim a sua inscrição nos cadernos eleitorais; ----------------------------------------- 
---- - propomos, quanto aos cidadãos nacionais residentes no estrangeiro detentores de 
documento de identificação com a morada em território nacional e que, nos termos da lei, 
foram automaticamente inscritos na freguesia correspondente, possam preferencialmente, ou 
através de apresentante na embaixada, no consulado, ou no posto consular, transferir o seu 
recenseamento desde que façam prova da respectiva residência no estrangeiro. E ainda, que o 
possam fazer por escrito desde que já anteriormente inscritos no mesmo distrito consular para 
onde pretendem ver transferida a sua inscrição no recenseamento. ---------------------------------
---- Um outro aspecto que relevamos da maior importância é o da necessidade de clarificação 
das relações entre as comissões recenseadoras e a Direcção-Geral de Administração Interna, 
eliminando o carácter de absurda subordinação hierárquica a que ficam sujeitos órgãos 
emergentes do poder local e que incluem representantes de partidos políticos, reafirmando os 



 
Fls.__________ 

Reunião de 27-07-2010 

 

18

poderes de confirmação e fiscalização que a própria lei reconhece às primeiras mas a que 
denega conteúdo e transportando para o sistema de recenseamento eleitoral a competência 
própria de Comissão Nacional de Eleições na matéria, incluindo a de resolver sobre 
reclamações dos partidos políticos e grupos de cidadãos e sobre divergências e conflitos de 
competência entre órgãos da administração eleitoral, dando as garantias de uniformidade e 
celeridade essenciais ao processo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Aproveita-se para dispensar o parecer obrigatório da Comissão Nacional de Protecção de 
Dados para o acesso do próprio aos seus dados pessoais; estabelecer o vínculo directo e não 
tendencial, entre postos de recenseamento e assembleias eleitorais; consagrar o direito de 
reclamação a todo o tempo, com excepção do período de suspensão que se seguir à afixação 
dos cadernos, uniformizando-o com o regime de recenseamento contínuo; e, por fim, suprir a 
lacuna, possibilitar a transferência voluntária da inscrição para cidadãos portadores de Bilhete 
de Identidade, desde que a freguesia de recenseamento coincida com a de residência averbada 
naquele título. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regulamentares aplicáveis, os 
Deputados do Grupo Parlamentar do PCP apresentam o Projecto de Lei.� ------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------      
4.5.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � PROJECTO-LEI QUE ESTABELECE O REGIME 
JURÍDICO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DE DIREITO PÚBLICO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 35378-1094/TMPS, datado de 15 de Julho de 2010, do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou um Projecto-Lei que 
�Estabelece o Regime Jurídico das Associações de Municípios de Direito Público�, o qual 
remetemos em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A proposta do PCP visa a livre associação de municípios, sem impor limites geográficos e 
com competências e atribuições próprias, sem retirar competências que são claramente dos 
Municípios.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Projecto de Lei n.º�/XI/1.ª � Estabelece o regime jurídico das associações de 
municípios de direito público (Revoga a Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto). ---------------------- 
---- Exposição de motivos --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Constituição da República Portuguesa autoriza expressamente os municípios a 
�constituir associações e federações para administração de interesses comuns� e permite 
também que a lei lhes confira �atribuições e competências próprias�. ------------------------------
---- Não se descortina que possa a lei estabelecer limites geográficos ou outros (que não sejam 
os inerentes à própria natureza e atribuições dos municípios) à vontade livre de se associarem 
ou não os titulares deste direito. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Não se descortina também que possa a lei conferir a associações atribuições e 
competências que sejam dos municípios e, particularmente, que confira a uma associação 
atribuições, competências e poderes de municípios que a não integrem. --------------------------- 
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---- Não se descortina, por fim, que possa a lei denegar natureza pública a associações de 
entes públicos que visem prosseguir fins públicos através da aplicação de recursos públicos só 
porque não se conformam com um modelo qualquer territorial. ------------------------------------- 
---- Mas assim pareceu não entender o Governo e a maioria parlamentar que o suportava com 
a legislação aprovada sobre as Comissões Intermunicipais (CIMS), na linha, aliás, do que 
ensaiou com manifesto insucesso o PSD, expresso nas Comunidades Urbanas e, por isso 
mesmo, nos forçam a recolocar a problemática do associativismo municipal no plano em que 
operou durante cerca de duas décadas com assinalável êxito. ----------------------------------------
---- O presente Projecto de Lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP retoma o 
essencial do regime do associativismo municipal seguido até ao início da vigência das Leis 
n.ºs 10 e 11/2003, de 13 de Maio, (entretanto revogadas e em nada melhoradas pelas Leis n.ºs 
45 e 46/2008, de 27 de Agosto) e introduz-lhe as actualizações e correcções que a experiência 
e as transformações entretanto ocorridas recomendam. ----------------------------------------------- 
---- Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regulamentares aplicáveis, os 
Deputados do Grupo Parlamentar do PCP apresentam o Projecto de Lei.� ------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------      
4.6.CPCJ � COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE NELAS � 
PEDIDO DE COLABORAÇÃO - PROGRAMA �FÉRIAS EM ACÇÃO� � 
APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 265 a)/10, datado de 07 de Julho de 2010, da CPCJ � Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Pedido de colaboração � Programa �Férias em Acção� ------------------------------------------ 
---- No âmbito do acompanhamento efectuado aos menores Gabriel Alexandre e Luís Carlos, 
e tendo em conta que estes se encontram em férias, em Nelas, solicito a V.ª Ex.ª que seja 
autorizada a integração dos mesmos no Programa �Férias em Acção� dinamizado por essa 
Autarquia, no dia 08 de Julho, bem como de 13 a 21 de Julho. --------------------------------------
---- Tendo em conta o contexto sócio-familiar, de grande fragilidade e de grave carência 
económica, solicitamos ainda a V.ª Ex.ª uma atenção particular e o apoio necessário e 
indispensável para que estas crianças possam beneficiar gratuitamente do serviço de almoço.� 
---- No ofício atrás descrito encontra-se exarada uma informação do Senhor Chefe de 
Gabinete, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �À reunião de Câmara para que, à imagem dos anos anteriores, as duas crianças possam 
ter um acompanhamento de proximidade e o benefício das refeições, cujo custo total é de 
40,00 �.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor de 40,00 � à 
entidade fornecedora, correspondentes às refeições dos menores Gabriel Alexandre e Luís 
Carlos, integrados no Programa �Férias em Acção�, que decorreu em Nelas, entre os dias 13 e 
21 de Julho de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------- 
4.7.MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA � PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO 
DE HORAS DO CONTO � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 2.215, datado de 12 de Julho de 2010, do Município de Moimenta da 
Beira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Participação no Encontro de Horas do Conto � Moimenta da Beira ----------------------------
---- O Município de Moimenta da Beira vem por este meio agradecer e felicitar os técnicos da 
Biblioteca Municipal a que V.ª Ex.ª preside pelo excelente contributo dado no encontro 
�Contos da Arca de Noé�, realizado no passado dia 5 de Julho, na Biblioteca Municipal 
Aquilino Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este encontro foi enriquecedor em vários aspectos, vindo reforçar e valorizar a 
importância da cooperação institucional, ao mesmo tempo que promove o bom trabalho que 
se vai realizando pelas várias bibliotecas municipais de todo o país. ------------------------------- 
---- Certo do vosso melhor acolhimento, colocamo-nos uma vez mais à vossa inteira 
disposição para colaborar e participar em eventuais projectos que pretendam implementar no 
âmbito da promoção da leitura. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Agradecemos, uma vez mais, a disponibilidade demonstrada em colaborar com este 
Município no projecto levado a cabo.� ------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------      
4.8.SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTAR � AUTORIZAR OS SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE OBRAS A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DA MISERICÓRDIA, EM SANTAR 
---- Presente um fax, datado de 21 de Julho de 2010, da Santa Casa da Misericórdia de Santar, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Pedido de apoio técnico da obra da Igreja ---------------------------------------------------------- 
---- A Santa Casa da Misericórdia de Santar pretende levar a efeito, no corrente mês, obras 
para a requalificação da Igreja da Misericórdia, sita no Largo da Misericórdia, em Santar. -----
---- Para o efeito, vem por este meio solicitar a V.ª Ex.ª apoio técnico consubstanciado na 
nomeação de uma equipa de acompanhamento e fiscalização, constituída por técnicos dessa 
Autarquia.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras a 
acompanhar e fiscalizar as obras de requalificação da Igreja da Misericórdia, sita no Largo da 
Misericórdia, em Santar. ----------------------------------------------------------------------------------- 
4.9.SPORT LISBOA E NELAS � APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONTAS 
DE 2008 � CONHECIMENTO 
---- Presente uma deliberação do Conselho Fiscal, do Sport Lisboa e Nelas, referente ao 
Relatório de Contas de 2008, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
---- �Depois de analisado o Relatório de Contas referente ao exercício de 2008, somos de 
opinião e deliberamos que devemos aprovar o balanço e contas referente ao exercício do ano 
de 2008, por este se encontrar em conformidade.� ---------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas congratulou-se pelo facto 
do Sport Lisboa e Nelas ter apresentado o seu Relatório de Contas referentes ao ano de 2008. 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
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5.1.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 12, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, n.º 11, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 

6.1.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 
6.1.1.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 05 e 16 de Julho de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.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 05 e 16 de Julho de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.3.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 05 e 16 de Julho de 
2010, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------- 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E RECIBOS DE 
ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, 
CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA 
ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71.º, DO DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações e recibos de admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras 



 
Fls.__________ 

Reunião de 27-07-2010 

 

22

Particulares, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 05 e 16 de Julho de 
2010, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------------------- 
6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 05 e 19 de Julho de 2010, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO VALOR ARQUITECTÓNICO, 
HISTÓRICO, OU ARTÍSTICO DA �PENSÃO MAIAL�, PARA EFEITOS DE 
CLASSIFICAÇÃO COMO �TURISMO DE HABITAÇÃO� � PROPOSTA DE 
RECONHECIMENTO DO VALOR ARQUITECTÓNICO DO EDIFÍCIO �PENSÃO 
MAIAL�. LOCAL: CALDAS DA FELGUEIRA. REQUERENTE: NUNO 
ALEXANDRE BURNIER GONÇALVES MACEDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de reconhecimento do valor arquitectónico, histórico, ou artístico da �Pensão 
Maial�, para efeitos de classificação como �Turismo de Habitação� � Proposta de 
reconhecimento do valor arquitectónico do edifício �Pensão Maial�. Local: Caldas da 
Felgueira. Requerente: Nuno Alexandre Burnier Gonçalves Macedo ------------------------------
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita parecer ao Município, relativo ao reconhecimento do valor 
arquitectónico, histórico, ou artístico da �Pensão Maial� com vista a futuramente classificar o 
edifício como �Turismo de Habitação�. ----------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
228/2009, de 14 de Setembro, estabelece o regime jurídico da instalação, exploração e 
funcionamento dos empreendimentos turísticos. ------------------------------------------------------- 
---- 2. No seu artigo 17.º - São empreendimentos de turismo de habitação os estabelecimentos 
de natureza familiar instalados em imóveis antigos particulares que, pelo seu valor 
arquitectónico, histórico, ou artístico, sejam representativos de uma determinada época, 
nomeadamente palácios e solares, podendo localizar-se em espaços rurais, ou urbanos. --------
---- 3. Mais informo que a Câmara Municipal é a entidade responsável pela classificação dos 
empreendimentos de turismo de habitação, de acordo com o artigo 36.º, do diploma legal 
citado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, para que o requerente venha a solicitar a respectiva classificação como 
Turismo de Habitação, solicita à Câmara Municipal que reconheça o valor arquitectónico, 
histórico, ou artístico do edifício �Pensão Maial�. ----------------------------------------------------- 
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---- 2. De acordo com visita ao local e análise do edifício, pela localização, aparência ou 
proporção, características estéticas e pelos materiais utilizados, julgo que se poderá 
reconhecer o valor arquitectónico do edifício de habitação denominado �Pensão Maial�, com 
o intuito de poder vir a obter a classificação como �Turismo de Habitação�. ---------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer o valor arquitectónico, histórico e 
artístico do edifício denominado �Pensão Maial�, sito nas Caldas da Felgueira, em que é 
requerente Nuno Alexandre Burnier Gonçalves Macedo, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
6.5.LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE - PEDIDO DE AFIXAÇÃO DE 
OUTDOOR (8 M X 3 M). LOCAL: JUNTO À ROTUNDA LUMINOSA DE NELAS. 
REQUERENTE: INOVA � EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
SOCIAL DE CANTANHEDE � EEM � EVENTUAL INDEFERIMENTO E REVISÃO 
DE LOCALIZAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licença de publicidade � Afixação de Outdoor (8 m x 3 m) - Registo n.º 6.151, de 
07/05/2010. Local: Junto à Rotunda Luminosa - Nelas. Requerente: INOVA � Empresa de 
Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede � EEM. -------------------------------------- 
---- I - Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Foi solicitado autorização para afixar um Outdoor, com as dimensões de 8,00 m x 3,00 
m, no período de 26/06/2010 a 04/08/2010, a fim de publicitar o �XX Expofacic � Exposição 
Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede, a decorrer nos dias 23/07 a 01/08. ------
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ------
---- III - Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º, do 
Regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. No entanto, de acordo com visita ao local, considero que pela proporção do outdoor, 
afecta a estética do conjunto urbanístico envolvente, devendo o pedido ser indeferido, de 
acordo com a alínea c), do n.º 1, artigo 14.º, do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 � Assim, caso V.ª Ex.ª concorde com o ponto anterior, tendo em conta que o outdoor 
será removido após 04/08/2010, proponho um novo local para afixar o outdoor, próximo da 
Rotunda de Seia, no local assinalado. ------------------------------------------------------------------- 
---- 4 - Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 � Decorrido o evento publicitado, a não remoção do suporte publicitário constitui 
contra-ordenação punível com coima, de acordo com o n.º 4, do artigo 47.º, do Regulamento. 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de licenciamento para afixação 
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de outdoor, junto à Rotunda Luminosa, em Nelas, em que é requerente a firma INOVA � 
Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede � EEM, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita, bem como 
deliberou, também por unanimidade, indeferir a proposta alternativa para instalação daquele 
outdoor, proposta pelos referidos Serviços Técnicos de Obras, na sua informação. -------------- 
6.6.LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE - PEDIDO DE AFIXAÇÃO DE PLACA 
IDENTIFICATIVA. LOCAL: CALDAS DA FELGUEIRA. REQUERENTE: GRANDE 
HOTEL DAS CALDAS DA FELGUEIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licença de publicidade � Placa identificativa - Registo n.º 7.356, de 07/06/2010. Local: 
Caldas da Felgueira. Requerente: Grande Hotel das Caldas da Felgueira. -------------------------
---- I - Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Foi solicitado autorização de afixação de uma placa identificativa com as dimensões de 
1,235 m x 0,365 metros, na estrutura de apoio da placa publicitária dos �Apartamentos 
Turísticos Natália� (tem declaração a autorizar a colocação). ----------------------------------------
---- II - Enquadramento Legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ------
---- III - Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º, do 
Regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente na pretensão. ---------------------
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento para afixação 
de uma placa identificativa, sita na estrutura de apoio da placa publicitária dos �Apartamentos 
Turísticos Natália�, em Caldas da Felgueira, em que é requerente o Grande Hotel das Caldas 
da Felgueira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UM RECLAMO LUMINOSO, NO 
ESTABELECIMENTO PROMOTO. LOCAL: AV.ª DR. JOSÉ PINTO LOUREIRO, 
EM NELAS. REQUERENTE: TIAGO ALEXANDRE GOMES SANTOS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de um reclamo luminoso, no estabelecimento Promoto. Local: 
Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, em Nelas. Requerente: Tiago Alexandre Gomes Santos. ---------
---- I. Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 8.657, de 06/07/2010, o pedido de 
licenciamento para colocação de um reclamo luminoso no estabelecimento comercial, de 
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acordo com as peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. -----------
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º, do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. ---------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º, do mesmo regulamento, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento de 
publicidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas, 
apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de publicidade para 
colocação de um reclamo luminoso, na fachada do estabelecimento comercial �Promoto�, sito 
em Nelas, em que é requerente Tiago Alexandre Gomes Santos, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------- 
6.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UMA VITRINA. LOCAL: RUA ARQ.º KEIL 
DO AMARAL, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: FRANCISCO PIRES 
KEIL AMARAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de uma vitrina, conforme foto anexa. Local: Rua Arq.º Keil do 
Amaral, em Canas de Senhorim. Requerente: Francisco Pires Keil Amaral. ---------------------- 
---- I. Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 7.910, de 18/06/2010, o pedido de 
licenciamento para colocação de uma vitrina, com as seguintes dimensões (0,70 m x 1,50 m x 
0,10 m), de acordo com as peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em 
anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º, do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, para afixar informações sobre actividades culturais, depende de licenciamento prévio 
da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º, do mesmo regulamento, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento de 
publicidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas, 
apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de publicidade para 
colocação de uma vitrina, na Rua Arq.º Keil do Amaral, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente Francisco Pires Keil Amaral, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: RUA 02, N.º 02, BAIRRO DAS TOIÇAS, EM NELAS. 
REQUERENTE: MANUELA ISAURA PEREIRA COELHO DA SILVA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Rua 02, n.º 
02, Bairro das Toiças, em Nelas. Requerente: Manuela Isaura Pereira Coelho da Silva. --------- 
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 30,00 metros quadrados (6,00 m x 5,00 m), 
durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, do corrente ano, em frente ao seu 
estabelecimento �Marquês-Bar�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do licenciamento de 
ocupação da via pública com mesas e cadeiras, requerida por Manuela Isaura Pereira Coelho 
da Silva, junto do seu estabelecimento �Marquês-Bar�, sito em Nelas, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas.  
6.10.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
MESAS E CADEIRAS. LOCAL: RUA DR. EDUARDO MARIA DOS SANTOS, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: CAFÉ CANAS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras � Registo n.º 7.201, de 02/06/2010. 
Local: Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, em Canas de Senhorim. Requerente: Café Canas, 
Ld.ª. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Requerimento: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. A empresa requerente vem solicitar autorização para ocupação da via pública, com 
mesas e cadeiras, numa extensão de 10,00 metros quadrados (2,50 m x 4,00 m), em frente ao 
seu estabelecimento de bebidas, Café Canas, Ld.ª, conforme indicado em planta anexa. --------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via pública 
com mesas e cadeiras, numa área de 10,00 m2, devendo a esplanada ser devidamente 
delimitada e desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas. ------------------------ 
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---- 2. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
ocupação da esplanada. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Caso pretenda instalar um estrado, deverá previamente indicar quais os materiais, cores, 
esquema construtivo e vedação a utilizar e posteriormente, os Serviços Municipais deverão 
estar presentes durante a montagem. --------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do licenciamento de 
ocupação da via pública com mesas e cadeiras, em frente ao seu estabelecimento de bebidas, 
requerida pela firma Café Canas, Ld.ª, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, em Canas 
de Senhorim, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.11.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
MESAS E CADEIRAS. LOCAL: CAFÉ  �O POMAR�, EM NELAS. REQUERENTE: 
SANDRA CRISTINA COSTA AMARAL � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 15 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras � Registo n.º 7.006, de 28/05/2010. 
Local: Café �O Pomar�, em Nelas. Requerente: Sandra Cristina Costa Amaral. ------------------
---- I. A requerente vem solicitar autorização para ocupação da via pública, com mesas e 
cadeiras, numa extensão de 18,00 m2, em frente ao seu estabelecimento de bebidas, Café O 
Pomar, no Lote 2, Rua Dr. José Guilherme Faure, Quinta do Pomar, conforme indicado em 
planta anexa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via pública 
com mesas e cadeiras, numa área de 18,00 m2, devendo a esplanada ser devidamente 
delimitada e desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas. ------------------------ 
---- 2. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
ocupação da esplanada. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Caso pretenda instalar um estrado, deverá previamente indicar quais os materiais, cores, 
esquema construtivo e vedação a utilizar e posteriormente, os Serviços Municipais deverão 
estar presentes durante a montagem. --------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do licenciamento de 
ocupação da via pública com mesas e cadeiras, em frente ao estabelecimento de bebidas, Café 
O Pomar, sito no Lote 2, Rua Dr. José Guilherme Faure, Quinta do Pomar, em Nelas, em que 
é requerente Sandra Cristina Costa Amaral, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
6.12.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
MESAS E CADEIRAS. LOCAL: CAFÉ ALBUSCHARME, RUA JOSEFA CARLOTA, 
EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: ALBUSCHARME, UNIPESSOAL, 
LD.ª � PROPOSTA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO  
---- Presente uma informação, datada de 20 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
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---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras � Registo n.º 7.385, de 08/06/2010 � 
Proposta de indeferimento do pedido. Local: Café Albuscharme, Rua Josefa Carlota, em 
Canas de Senhorim. Requerente: Albuscharme, Unipessoal, Ld.ª. ----------------------------------
---- I. A empresa requerente vem solicitar autorização para ocupação da via pública, com 
mesas e cadeiras, numa extensão de 18,00 m2, em frente ao seu estabelecimento de bebidas, 
Café Albuscharme, na Rua Josefa Carlota, conforme indicado em planta anexa. -----------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A GNR de Canas de Senhorim emitiu o parecer n.º 908/10, de 08/07/2010, processo n.º 
300.40.05, no qual informa que a Rua Josefa Carlota �é uma rua estreita, com pouco tráfego e 
dois sentidos de trânsito, que permite o acesso a algumas habitações� e a um restaurante. 
Assim, emite um parecer negativo, visto que a colocação da esplanada iria condicionar o 
trânsito nos dois sentidos. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Junta de Freguesia de Canas de Senhorim emitiu um parecer desfavorável, visto que se 
encontra na proximidade do Mercado da Vila, dificultando o acesso ao mesmo e por ser uma 
rua estreita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim, tendo em conta os pareceres emitidos pela GNR e pela Junta de Freguesia de 
Canas de Senhorim, julgo que a Rua Josefa Carlota, pela sua estreita dimensão, não reúne 
condições para poder ser ocupada com mesas e cadeiras, sob pena de prejudicar o trânsito 
local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de concessão do licenciamento 
de ocupação da via pública, com mesas e cadeiras, em frente ao estabelecimento de bebidas, 
Café Albuscharme, sito na Rua Josefa Carlota, em Canas de Senhorim, em que é requerente a 
firma Albuscharme, Unipessoal, Ld.ª, devido à inexistência de espaço na rua onde se pretende 
ocupar a via pública e nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------- 
6.13.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �PROMOTO, MOTOS E ACESSÓRIOS�. LOCAL: AV.ª 
DR. JOSÉ PINTO LOUREIRO, N.º 1, EM NELAS. REQUERENTE: TIAGO 
ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 07 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Promoto, Motos e 
Acessórios�. Local: Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, n.º 1, em Nelas. Requerente: Tiago 
Alexandre Gomes dos Santos. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de 
funcionamento, de segunda a sexta, das 09:30 h às 19:30 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, 
com paragem para almoço das 13:00 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 �Promoto, Motos e Acessórios�, sito na Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, n.º 
1, em Nelas, em que é requerente Tiago Alexandre Gomes dos Santos, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------
6.14.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �PAPELARIA, LIVRARIA E TABACARIA�. LOCAL: 
AV.ª DR. FORTUNATO DE ALMEIDA, LOJA 3, EM NELAS. REQUERENTE: 
TERESA JESUS SILVA - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 05 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Papelaria, Livraria e 
Tabacaria�. Local: Av.ª Dr. Fortunato de Almeida, Loja 3, em Nelas. Requerente: Teresa 
Jesus Silva. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de 
funcionamento, das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e domingo das 09:00 h às 12:00 h, sem encerramento semanal. 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de �Papelaria, Livraria e Tabacaria�, sito na Av.ª Dr. Fortunato de Almeida, 
Loja 3, em Nelas, em que é requerente Teresa Jesus Silva, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
6.15.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, 
R/C FRENTE, FRACÇÃO C, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
COIMBRAS & C.ª LD.ª - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 05 de Julho de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
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---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de comércio. Local: Rua 
Dr. Abílio Monteiro, R/C Frente, Fracção C, em Canas de Senhorim. Requerente: Coimbras 
& C.ª Ld.ª. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de 
funcionamento, das 08:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de comércio, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, R/C Frente, Fracção C, em 
Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Coimbras & C.ª Ld.ª., nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------
6.16.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 06 de Julho 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 do seguinte 
estabelecimento: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 8.378, de 30/06/2010 � �Parque de Animação Turística � Encosta 
do Sol, Empreendimentos Turísticos, Ld.ª�, sito na Rua Professor Bidarra, em Caldas da 
Felgueira, com o horário de funcionamento, das 08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço 
e encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de 
horário de funcionamento do estabelecimento de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referido, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.17.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 05 de Julho 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 do seguinte 
estabelecimento: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 8.404, de 01/07/2010 � �Coimbras & C.ª Ld.ª � Comércio de 
Materiais de Construção�, sito na Rua Nova, S/N, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento, das 08:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de 
horário de funcionamento do estabelecimento de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referido, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7 � 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 dezasseis horas, 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, 

 
__________________________________________ 


