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ACTA N.º 6 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA DE 
MARÇO DE DOIS MIL E DEZ  

 
---- Aos trinta dias do mês de Março 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 Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa 
Paiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
09 de Março de 2010, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 72.870,88 � (setenta e dois mil oitocentos e 
setenta euros e oitenta e oito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 195.916,82 � 
(cento e noventa e cinco mil novecentos e dezasseis euros e oitenta 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 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.HABITAÇÃO SOCIAL EM NELAS � CONSTRUÇÃO DE 36 FOGOS � AUTO DE 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA � APROVAÇÃO 
---- Presente um auto de recepção provisória, que a seguir se transcreve: --------------------------
------ �Auto de Recepção Provisória da obra de �Habitação Social em Nelas � Construção de 
36 fogos�, adjudicada à firma �Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª�, pela importância de 
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1.325.321,74 � (um milhão trezentos e vinte e cinco mil trezentos e vinte e um euros e setenta 
e quatro cêntimos), S/IVA. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aos três dias do mês de Março 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 a Sr.ª Eng.ª 
Helena Patrícia Fraga Martins Borges, 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 provisório. ------------------------------- 
---- Mais foi decidido pela Comissão, que os referidos trabalhos foram concluídos em nove de 
Maio de dois mil e cinco, data a partir do qual deve ser iniciada a contagem do prazo de 
garantia, designadamente para os efeitos previstos no artigo 229.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, 
de 02 de Março. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 Provisória da obra de 
�Habitação Social em Nelas � Construção de 36 fogos�, atrás descrita. ---------------------------- 
 

2 � AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

2.1.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 
COM ALEXANDRA SOFIA DA COSTA PINTO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Março de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
---- �Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica com Alexandra Costa Pinto. ---
---- Desde Abril de 2007, que esta jurista tem vindo a colmatar uma falha no que concerne à 
elaboração das decisões dos processos contra-ordenacionais, pois o volume de processos sem 
decisão era tal, que alguns acabaram por prescrever sem que a devida sanção fosse aplicada. --
---- Com a entrada desta Jurista ao Serviço, colmatámos esse problema, sendo que hoje tais 
decisões se encontram em dia, não ficando qualquer decisão por elaborar. Dada a necessidade 
de dar continuidade à elaboração das propostas de decisão dos processos de contra-ordenação, 
é essencial que o trabalho e o esforço prestado por esta jurista à Autarquia, tenham 
continuidade, em virtude da sua eficiência e eficácia. ------------------------------------------------- 
---- É pertinente ainda referir que o trabalho desta jurista não se esgota na elaboração das 
propostas de decisão dos processos de contra-ordenação, mas também em todo o apoio 
jurídico, mormente pareceres técnicos, que presta aos diferentes serviços desta autarquia, 
mostrando-se sempre disponível e tendo os seus pareceres importância nas decisões daqueles 
serviços, na medida em que se encontram enquadrados legalmente. --------------------------------
---- Acontece que, de acordo com a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, no seu artigo 35.º, 
n.º 2, estabelece que a celebração de contratos de prestação de serviços (tarefa e avença) 
apenas pode ter lugar cumulativamente: ---------------------------------------------------------------- 
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---- �a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente 
o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; -------------------------
---- b) O trabalho seja realizado, em regra, por uma pessoa colectiva; ------------------------------
---- c) Seja observado o regime legal da aquisição de serviços; --------------------------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, o artigo 35.º, n.º 4, permite que, excepcionalmente, o membro do governo 
responsável pela área das finanças possa autorizar a celebração de contratos de tarefa e de 
avença com pessoas singulares. -------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a solução interpretativa da coordenação jurídica da CCDR, que 
considerou que quem tem poderes análogos aos membros do governo em sede de autarquias 
locais é a Câmara Municipal. Em face desta interpretação jurídica, é ao órgão Câmara 
Municipal que compete autorizar a celebração de contratos de prestação de Serviços, neste 
caso de avença, com pessoas singulares. ---------------------------------------------------------------- 
---- Assim, numa lógica de continuidade no serviço, de uma pessoa que já o conhece bem, que 
está perfeitamente integrada nos serviços desta Câmara, deve ser submetida à aprovação de 
V.ªs Ex.ªs tal contrato, cuja retribuição mensal se pautará pelos 300 � mensais. ------------------ 
---- V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David 
Sousa Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e 
Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar o contrato de prestação de serviços, com a jurista Dr.ª 
Alexandra Sofia da Costa Pinto, para a prestação do serviço de assessoria jurídica, desta 
Autarquia, pela quantia de 300,00 � (trezentos euros), por mês, sem inclusão do Imposto de 
Valor Acrescentado, nos termos e de acordo com a informação prestada pela Técnica Superior 
de Recursos Humanos, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------- 
2.2.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FUNCIONAMENTO E 
DINAMIZAÇÃO DO POSTO DE TURISMO DAS CALDAS DA FELGUEIRA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Março de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Contrato de Prestação de Serviços - Funcionamento e Dinamização do Posto de Turismo 
das Caldas da Felgueira. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �O turismo tem no Concelho de Nelas enormes potencialidades, quer para desfrutar de 
uma inigualável paisagem natural, quer para usufruir da riqueza termal das modernas Caldas 
da Felgueira, localizadas em pleno meio rural e rodeadas por deslumbrantes paisagens, as 
Caldas da Felgueira são um convite a um local quase paradisíaco, que conjuga saúde, 
descanso e lazer.� ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nesse sentido, é fundamental assegurar que o Posto de Turismo das Caldas da Felgueira 
esteja aberto durante o período de funcionamento da época termal (8 meses) e que seja 
dinamizado com Actividades Culturais durante as chamadas épocas altas (de 1 de Julho a 30 
de Setembro). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Acontece que, de acordo com a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, no seu artigo 35.º, 
n.º 2, estabelece que a celebração de contratos de prestação de serviços (tarefa e avença) 
apenas pode ter lugar cumulativamente: ---------------------------------------------------------------- 
---- �a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente 
o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; -------------------------
---- b) O trabalho seja realizado, em regra, por uma pessoa colectiva; ------------------------------
---- c) Seja observado o regime legal da aquisição de serviços; --------------------------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, o artigo 35.º, n.º 4, permite que, excepcionalmente, o membro do governo 
responsável pela área das finanças possa autorizar a celebração de contratos de tarefa e de 
avença com pessoas singulares. -------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a solução interpretativa da coordenação jurídica da CCDR, que 
considerou que quem tem poderes análogos aos membros do governo em sede de autarquias 
locais é a Câmara Municipal. Em face desta interpretação jurídica, é ao órgão Câmara 
Municipal que compete autorizar a celebração de contratos de prestação de Serviços, neste 
caso de avença, com pessoas singulares. ---------------------------------------------------------------- 
---- Este serviço tem vindo a ser desenvolvido pelo Senhor Luís Augusto Pinto Ribeiro, 
residente em Nelas, na Rua Gago Coutinho, n.º 27 que conhece bem a realidade do Concelho 
e do Turismo das Caldas da Felgueira. ------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, numa lógica de continuidade no serviço, deve ser submetida à aprovação de V.ªs 
Ex.ªs tal contrato de prestação de serviços, cuja retribuição mensal se pautará pelos 600 � 
mensais.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David 
Sousa Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e 
Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar o contrato de prestação de serviços, com o Senhor 
Luís Augusto Pinto Ribeiro, para a prestação do serviço como coordenador do funcionamento 
e dinamização do Posto de Turismo das Caldas da Felgueira, por um período de oito meses e 
pela quantia de 600,00 � (seiscentos euros), por mês, sem inclusão do Imposto de Valor 
Acrescentado, nos termos e de acordo com a informação prestada pela Técnica Superior de 
Recursos Humanos, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------- 
 

3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 

3.1.ZONA INDUSTRIAL DE CANAS DE SENHORIM � FIRMA PIRALES � 
CARPINTARIA, LD.ª � ANULAÇÃO DE CEDÊNCIA DE TERRENO - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 09 de Março de 2010, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial de Canas de Senhorim. Pirales � Carpintaria, Ld.ª � Anulação de 
cedência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- I - Em 29/08/1995 deliberou a Ex.m.ª Câmara ceder o Lote n.º 6, da Zona Industrial de 
Canas de Senhorim, à firma Pirales � Carpintaria, Ld.ª. ---------------------------------------------- 
---- II � Até ao momento não foram cumpridas as condições constantes nas cláusulas de 
cedência, nomeadamente os prazos para elaboração do projecto e para início da laboração. ----
---- III � Em 05/02/2010 informou-se o requerente da intenção de anular a cedência pelos 
motivos indicados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV � Até à data ainda não houve qualquer resposta. ---------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo a que os prazos expressos nas condições de cedência não foram respeitados 
nem obtivemos qualquer resposta ao ofício enviado, solicita-se a V.ª Ex.ª a anulação daquela 
cedência para posteriormente se poder ceder a outro industrial interessado. -----------------------
---- Nota: A anulação agora solicitada não impede a firma em causa de, quando achar que tem 
as condições reunidas para poder proceder à construção, se candidatar a novo terreno que com 
certeza será cedido. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação de cedência do terreno cedido 
à firma Pirales � Carpintaria, Ld.ª, por deliberação do Executivo Municipal de 29 de Agosto 
de 1995, em virtude da firma interessada não ter cumprido com as condições descritas nesta 
reunião, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, atrás descrita. -------- 
3.2.ZONA INDUSTRIAL DE CANAS DE SENHORIM � FIRMA GRANIBALTA � 
GRANITOS DA BEIRA ALTA, LD.ª � ANULAÇÃO DE CEDÊNCIA DE TERRENO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Março de 2010, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial de Canas de Senhorim. Granibalta - Granitos da Beira Alta, Ld.ª � 
Anulação de cedência. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Em 25/03/1997 deliberou a Ex.m.ª Câmara ceder o Lote n.º 16, da Zona Industrial de 
Canas de Senhorim, à firma Granibalta � Granitos da Beira Alta, Ld.ª. ----------------------------
---- II � Até ao momento não foram cumpridas as condições constantes nas cláusulas de 
cedência, nomeadamente os prazos para elaboração do projecto e para início da laboração. ----
---- III � Em 05/02/2010 informou-se o requerente da intenção de anular a cedência pelos 
motivos indicados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV � Até à data ainda não houve qualquer resposta. ---------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo a que os prazos expressos nas condições de cedência não foram respeitados 
nem obtivemos qualquer resposta ao ofício enviado, solicita-se a V.ª Ex.ª a anulação daquela 
cedência para posteriormente se poder ceder a outro industrial interessado. -----------------------
---- Nota: A anulação agora solicitada não impede a firma em causa de, quando achar que tem 
as condições reunidas para poder proceder à construção, se candidatar a novo terreno que com 
certeza será cedido. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação de cedência do terreno cedido 
à firma Granibalta � Granitos da Beira Alta, Ld.ª, por deliberação do Executivo Municipal de 



 
Fls.__________ 

Reunião de 30-03-2010 

 

6

25 de Março de 1997, em virtude da firma interessada não ter cumprido com as condições 
descritas nesta reunião, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

4.1.TRANSPORTES ESCOLARES � PEDIDO DE TRANSPORTE PARA O ALUNO 
LUÍS MIGUEL RODRIGUES MORAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 10 de Fevereiro de 2010, da Escola Secundária de Nelas, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Pedido de transporte para um aluno com NEE ---------------------------------------------------- 
---- Na sequência do assunto formulado em epígrafe, a Escola Secundária de Nelas vem, 
muito respeitosamente, expor a V.ª Ex.ª a seguinte situação. ---------------------------------------- 
---- Em 28 de Setembro de 2009, a Escola Secundária de Nelas efectuou um pedido de 
transporte à Câmara Municipal de Nelas, de forma a que um aluno que ingressara, no presente 
ano lectivo, pela primeira vez, na nossa Escola pudesse frequentar, às quartas-feiras da parte 
da tarde, um atelier no âmbito de competências definidas no seu Currículo Específico 
Individual. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A carta que então enviámos segue em anexo à presente missiva. ------------------------------- 
---- Como está referido nessa carta, o pai do aluno em questão, o aluno Luís Miguel 
Rodrigues Morais, até ao final do ano de 2009, pôde responsabilizar-se pelo transporte, ida e 
vinda, em todas as primeiras e últimas quartas-feiras de cada mês; contudo, a partir de 
Janeiro, o seu horário foi alterado, facto que já sabíamos que iria ocorrer e que afirmámos, na 
mesma carta, que iria ser dado a conhecer a V.ª Ex.ª e que iria ser motivo de um novo pedido, 
a fim de ser solicitada uma reestruturação do calendário do transporte, caso o nosso pedido 
fosse atendido, como o foi prontamente � facto pelo qual reiteramos o nosso forte 
agradecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Colocam-se agora duas situações. ------------------------------------------------------------------- 
---- Em primeiro lugar, visto que o horário do pai do aluno ter alterado e, no presente ano, não 
ter ficado estruturado de forma a conseguirmos pedir dias certos � uma vez que as folgas nem 
sempre coincidem com os mesmos dias que nos interessariam, temos apenas duas formas de 
contornar esta situação: ou solicitar um transporte para todos os dias e que o aluno frequenta o 
CRI da APPACDM (que, por enquanto é às quartas-feiras), ou manter o esquema definido no 
início do ano, facto que leva a que o aluno tenha de faltar a algumas aulas. Esta situação de 
alguma falta de assiduidade que se espera venha a acontecer, caso não consigamos um 
transporte para todas as deslocações, é desaconselhada pelos técnicos que acompanham o 
aluno na APPACDM, como refere a Declaração que também segue em anexo. ------------------
---- A questão exposta atrás levou-nos a pensar em outra alternativa, reforçada pelo facto de o 
Luís ter deixado de frequentar um estágio de oficina em Nelas, o que faz com que tenha agora 
uma manhã que poderia ser ocupada, deixando a tarde de quarta-feira livre para actividades 
pessoais do aluno, ou mesmo para o estudo que tem de desenvolver, como todos os seus 
colegas, no âmbito das disciplinas que frequenta na Escola. -----------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 30-03-2010 

 

7

---- Pelo exposto e apelando à forte colaboração que a Câmara Municipal de Nelas tem dado 
no âmbito de várias intervenções solicitadas pela nossa Escola, vimos junto de V.ª Ex.ª 
reformular o pedido de transporte camarário para o nosso aluno Luís Morais, para todas as 
terças-feiras, de forma a que o aluno possa sair da Escola a tempo de estar na APPACDM às 
09.30 horas e possa sair da APPACDM às 12.00 horas, vindo almoçar à Escola. O transporte 
de que o aluno tem usufruído às quartas-feiras ficaria, caso este pedido fosse aceite, sem 
efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reforçando a importância que a colaboração da Câmara Municipal de Nelas tem ao nível 
do trabalho com o nosso aluno Luís, que requer uma intervenção multidisciplinar facultada 
por Instituições como a APPACDM e agradecendo a forma como que esta fundamental 
entidade social, que V.ª Ex.ª representa, tem respondido aos nossos apelos, despeço-me, 
apresentando os mais respeitosos cumprimentos.� ----------------------------------------------------
---- Presente, também, uma informação, datada de 04 de Março de 2010, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Pedido de transporte para um aluno com NEE --------------------------------------------------- 
---- Em resposta ao ofício remetido a este Município pela Escola Secundária de Nelas, este 
Serviço informa que o agregado familiar do aluno Luís Miguel Rodrigues Morais está 
identificado pelos Serviços como uma família economicamente desfavorecida. ------------------
---- Tendo-se verificado que os rendimentos declarados são insuficientes, provenientes 
unicamente do trabalho do pai do aluno, face à dimensão do agregado familiar e caso V.ª Ex.ª 
entenda, o Município poderá dar continuidade ao transporte. ---------------------------------------- 
---- No entanto, após consultar o Serviço de Transportes, verificam-se que os únicos dias em 
que é possível realizar o transporte do aluno são: quarta-feira (período da tarde, 
alternadamente) ou segunda-feira (período da manhã, semanalmente). ----------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, continuar a transportar o aluno Luís Miguel 
Rodrigues Morais, às segundas e quartas-feiras, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita. ---------------------------------------------------- 

 
5 � DIVERSOS 

 
5.1.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO À PROPOSTA 
DE LEI N.º 9/XI, DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2010 � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 33352-521CC/10, enviado pelo Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente -------------------------------------------------------------------------- 
---- Tal como nos anos anteriores, também esta Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 
2010 mantém o travão de transferências para os Municípios e Freguesias. Nos últimos anos, o 
valor que as Autarquias Locais recebem por via do financiamento público, através do 
Orçamento do Estado, tem sido sensivelmente o mesmo, o que significa que a cobro da 
contenção de despesa pública, são manifestamente prejudicadas. -----------------------------------
---- Em muitos aspectos, simplesmente não são cumpridas as disposições da Lei das Finanças 
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Locais, da lei de funcionamento e competências das Autarquias ou as disposições do regime 
de permanência das Freguesias, designadamente no que diz respeito à transferência das verbas 
devidas aos Municípios dos Açores e da Madeira (Mapa XIX), à transferência do FEF, aos 
limites do endividamento municipal, às competências no âmbito do processo de 
descentralização de competências, aos meios financeiros das Áreas Metropolitanas de Lisboa 
e Porto, à remuneração dos Eleitos das Juntas de Freguesia, entre outras. -------------------------
---- O Grupo Parlamentar do PCP atendendo às justas posições assumidas, quer pelos 
Municípios, quer pelas Freguesias e seus Eleitos, apresenta um conjunto de Propostas de 
Alteração a esta proposta de Orçamento do Estado, com vista à reposição do cumprimento 
integral da Lei das Finanças Locais e de outras disposições legais e à criação e meios para que 
as Autarquias Locais possam efectivar as competências que lhes estão atribuídas. ---------------
---- É nesse sentido que damos a conhecer as propostas mais significativas e com particular 
interesse para os Municípios e Freguesias.� ------------------------------------------------------------
---- �Propostas de Alteração à Proposta de Lei n.º 9/XI, do Orçamento do Estado para 2010 ---
---- Proposta de alteração (283 C) ao artigo 6.º (Transferência de património edificado). 
Eliminam-se desta norma geral de transferência �os espaços existentes de uso público, 
equipamentos, arruamentos e restantes infra-estruturas� porque os mesmos poderão não ser 
cedíveis e integram, de facto e de direito, o domínio público municipal. ---------------------------
---- Proposta de alteração (284 C) ao artigo 18.º (Alteração à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro). Clarifica-se que as alterações aos mapas de pessoal nos serviços da administração 
local são da sua exclusiva competência. -----------------------------------------------------------------
---- Proposta de eliminação (273 C) do artigo 20.º (Trabalhadores de órgãos e serviços das 
administrações regionais e autárquicas). Não é admissível que, a pretexto do equilíbrio das 
contas públicas, se prejudique o princípio constitucional da unidade da administração pública 
e se reduzem os direitos e as expectativas legítimas de trabalhadores com vínculo permanente. 
---- Proposta de alteração (94 C) ao artigo 21.º (Admissão de pessoal), no sentido de eliminar 
os n.ºs 11 e 12, isto é, eliminar a probabilidade de aplicação à administração local das regras 
da administração pública relativas à admissão de pessoal. Para além de deverem ser 
eliminadas estas regras na Administração Pública, a aplicação desta regra à administração 
local constitui uma violação do princípio geral da autonomia do poder local. Os municípios 
têm orçamento próprio e legitimidade para gerirem o seu serviço e o seu pessoal. ---------------
---- Proposta de alteração (209 P � 1 e 209 P � 2) ao artigo 29.º (Montantes da participação 
das Autarquias Locais nos impostos do Estado). Aumenta-se o montante global do Fundo de 
Financiamento das Freguesias (FFF), dando cabal cumprimento ao disposto no artigo 31.º, da 
Lei das Finanças Locais. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Proposta de aditamento (207 P) ao Mapa XIX � Transferências para os Municípios � o 
correspondente às transferências a efectuar para os municípios das Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira). A Lei das Finanças Locais estabelece o fluxo financeiro, 
designadamente a participação dos Municípios nos impostos do Estado. Trata-se de uma 
relação entre o Estado com conjunto dos Municípios sem intermediação de qualquer poder 
regional envolvido. Repõe-se, portanto, as verbas correspondentes às transferências devidas 
aos Municípios das Regiões Autónomas como, de resto, sempre aconteceu. ---------------------- 
---- Proposta de alteração (278 P - 1 e 278 P � 2) ao artigo 31.º (Descentralização de 
competências para os Municípios no domínio da educação). É reforçada a verba destinada ao 
pagamento das despesas com os transportes escolares e inscrito um reforço para o transporte 
das crianças do 1.º Ciclo, deslocadas em virtude do encerramento de escolas. É ainda 
reforçada a verba destinada a compensar o aumento das despesas das Autarquias, em virtude 
da alteração dos escalões da acção social escolar dos alunos do 1.º Ciclo. ------------------------- 
---- Proposta de aditamento (280 C) do artigo 32.º A (Áreas Metropolitanas de Lisboa e 
Porto). Inscreve-se uma verba suplementar, igual para cada uma das Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e do Porto, para fazer face ao conjunto de despesas e outros encargos resultantes da 
especificidade das suas atribuições. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Proposta de aditamento (212 C) do artigo 32.ºB (Remuneração dos eleitos das Juntas de 
Freguesia). Repõe o artigo que constava do Orçamento do Estado anteriores, apenas 
interrompido no Orçamento para 2009 e correspondente às verbas a transferir para as 
Freguesias relativamente às remunerações dos autarcas em regime de permanência. ------------
---- Proposta de eliminação (270 C) do artigo 34.º (Retenção dos fundos municipais). Com 
efeito, não compete aos municípios financiar o funcionamento da Administração Central, 
designadamente da Direcção-Geral da Administração Local, sendo que o valor dessa retenção 
começou por ser de 0,02% e para 2010 é proposto um valor de 1%. --------------------------------
---- Proposta de aditamento (272 C) do artigo 34.º A (Assembleias Distritais), para que seja 
inscrita no orçamento uma verba afecta à actividade das Assembleias Distritais, de montante 
igual a 50% da receita arrecada pelos Governos Civis no ano anterior. ----------------------------
---- Proposta de alteração (275 P) ao artigo 35.º (Endividamento municipal). A necessidade de 
acelerar a execução do QREN e de promover pequenos investimentos que dinamizem as 
economias locais justifica a agilização do recurso ao crédito. ---------------------------------------
---- Proposta de eliminação (277 C) do artigo 38.º A (Sistemas particulares de protecção 
social ou cuidados de saúde). O recente Acórdão do Tribunal de Contas tornou urgente a 
clarificação do disposto na lei de atribuições e competências dos municípios. Aos municípios 
compete atribuir subsídios sociais aos funcionários dos municípios, disposição que não foi 
alterada pelo artigo 156.º da Lei do Orçamento do Estado para 2007. ------------------------------
----- Proposta de alteração (431 C) ao artigo 130.º (Contribuição para o audiovisual). 
Pretende-se corrigir o âmbito de aplicação da contribuição para o audiovisual, isentando do 
seu pagamento um conjunto de consumidores de energia eléctrica, designadamente as 
Autarquias Locais, cuja actividade não se enquadra no espírito nem na letra da Lei n.º 
30/2003, de 22 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Proposta de alteração (282 C) ao artigo 143.º (Sistema integrado de operações de 
protecção e socorro). O funcionamento e a articulação da Protecção Civil Municipal estão 
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reguladas e regulamentadas, não tendo qualquer cabimento a referência feita aos Municípios a 
par da Autoridade Nacional de Protecção Civil. ------------------------------------------------------- 
---- Proposta de aditamento (216 C) do artigo 2.º A (Revogação do Decreto-Lei n.º 41/2007, 
de 21 de Fevereiro e criação de uma estrutura orgânica pública para gestão do Parque Escolar 
afecto ao Ministério da Educação). A manutenção e a gestão do Parque Escolar devem ser da 
estrita competência do Estado, através do Ministério da Educação, sem prejuízo de valorizar a 
criação de equipas ou serviços da administração directa do Estado que possam intervir 
especificamente sobre o Parque Escolar, em estreita articulação com as comunidades locais, 
educativas e estudantis, com as Autarquias Locais e com os órgãos de gestão das escolas. -----
---- Proposta de alteração (210 P) ao artigo 102.º (Alteração ao Estatuto dos Benefícios 
Fiscais). Com a apresentação desta proposta, pretende-se a eliminação, a exemplo do que 
acontece com outros edifícios públicos, da isenção de Imposto Municipal de Imóveis (IMI) 
prevista e, ao que parece, dirigida exclusivamente à �Parque Escolar E.P.E.� (sobre a qual o 
Grupo Parlamentar do PCP apresenta a Proposta de aditamento 216 C).� -------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
5.2.GABINETE PARA A RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS � 
CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MARIA JOÃO GALVÃO � CONHECIMENTO 
---- Presente uma carta, datada de 11 de Março de 2010, de Maria João Galvão, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro --------------
------ Neste momento em que a Direcção do Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios 
considerou ser fundamental, para reestruturação dos respectivos serviços, levar a cabo uma 
profunda substituição das chefias intermédias, é meu dever apresentar despedidas a todos 
aqueles com os quais colaborei ao longo destes últimos seis anos. ----------------------------------
---- Durante este tempo, tive o privilégio de participar com V.ª Ex.ª no desenvolvimento dos 
meios de resolução alternativa de litígios, no âmbito do Ministério da Justiça, em particular 
nos Julgados de Paz. Um dos aspectos que mais me motivou foi, precisamente, o facto de ter 
tido a oportunidade de, com o meu trabalho num sector de grande interesse público, tornar 
próximo o acesso dos cidadãos à justiça, optimizando recursos. Não será pelo facto de 
abandonar o GRAL que deixarei de estar interessada no seu acesso e no de todos aqueles que 
continuarão no seu inevitável desenvolvimento. ------------------------------------------------------- 
---- Enquanto funcionário público continuo motivada em desempenhar funções que me 
permitam igual nível de satisfação e proporcionem à Administração Pública pleno 
aproveitamento dos conhecimentos adquiridos. -------------------------------------------------------- 
---- A partir do dia 15 de Março iniciarei funções noutro serviço, mantendo a disponibilidade 
para cooperar com V.ª Ex.ª sempre que a minha experiência possa ser de alguma utilidade. 
Quando, e se, na minha estada em novos e diferentes serviços os nossos interesses específicos 
se voltarem a cruzar, espero que possamos reatar profícuas relações profissionais como 
sempre no interesse da Administração Pública. -------------------------------------------------------- 
---- Desejando as maiores felicidades, despeço-me com os melhores cumprimentos.� -----------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------    
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5.3.GABINETE PARA A RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS � 
APRESENTAÇÃO DE LÚCIA DIAS VARGAS COMO CHEFE DA NOVA DIVISÃO 
DOS JULGADOS DE PAZ � CONHECIMENTO   
---- Presente um ofício, de Lúcia Dias Vargas, na qualidade de Chefe da nova Divisão dos 
Julgados de Paz do Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente, -------------------------------------------------------------------------- 
---- Dirijo-me pela primeira vez a V.ª Ex.ª com o intuito de, antes de mais, a saudar e de me 
apresentar na qualidade de Chefe da nova Divisão dos Julgados de Paz do Gabinete para a 
Resolução Alternativa de Litígios. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Foi com entusiasmo que aceitei abraçar este desafio, pois há vários anos que investigo e 
acompanho com muito interesse o desenvolvimento dos Julgados de Paz, bem como as suas 
características ímpares no quadro da oferta do Sistema de Justiça. ---------------------------------- 
---- Permita-me que a congratule pela consciência que essa Edilidade tem quanto à 
importância que reveste um Julgado de Paz em prol dos munícipes e das virtualidades que 
este meio de resolução de litígios tem no sentido de ir ao encontro dos anseios dos cidadãos, 
estimulando a sua participação cívica na resolução de um determinado tipo de conflituosidade 
quotidiana, de forma rápida, acessível e de baixos custos. ------------------------------------------- 
---- Atendendo a que, pela sua natureza, os Julgados de Paz e o desenvolvimento da sua 
actividade assentam na estreita colaboração entre o Ministério da Justiça e o Poder Local e 
que a sua consolidação e crescimento só é possível com o envolvimento de todos os seus 
diversos operadores, gostaria de lhe transmitir a minha disponibilidade em colaborar com essa 
Autarquia de modo a que o Julgado de Paz pertencente a essa Concelho ganhe cada vez mais 
visibilidade e importância. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aumentar e divulgar as virtudes dos Julgados de Paz e minorar os seus problemas é, pois, 
um desígnio que nos estimula e nos convoca para uma articulação profícua a qual espero que 
se desenvolva no futuro.� ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que a Senhora atrás referida esteve no 
Município de Nelas para visitar as novas instalações dos Julgados de Paz, que funcionarão nas 
antigas instalações da Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel. ------- 
5.4.COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO LAFÕES � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 31/NM, datado de 12 de Março de 2010, da Comunidade 
Intermunicipal da Região Dão Lafões, com sede em Tondela, que a seguir se transcreve: ------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------- 
---- Agradecimento ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vimos por este meio agradecer a V.ª Ex.ª a cedência de instalações nos dias 19 de 
Fevereiro e 4 de Março, para a realização da acção de formação �Planeamento Estratégico e 
Técnicas de Diagnóstico�, no âmbito do Programa de Formação Supramunicipal 
�Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local�, assim como toda a 
disponibilidade e apoio técnico prestado.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------   
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5.5.CONDESSA DE SANTAR, MARIA TEREZA LANCASTRE DE MELLO � 
DOAÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO LOBO  
ANTUNES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 11 de Março de 2010, da Condessa de Santar, Maria Tereza 
Lancastre de Mello, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Sr.ª Dr.ª Isaura Pedro ---------
---- Possuo uma série de documentos, incluindo periódicos, livros de diversas áreas que 
gostaria de doar à Biblioteca Municipal António Lobo Antunes, procurando deste modo 
divulgar um fundo que considero de bastante interesse.� ---------------------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 16 de Março de 2010, da Responsável 
Funcional de Serviço da Biblioteca Municipal Dr.ª Paula Vitória, que a seguir se transcreve: --
---- �Doação de livros para a Biblioteca Municipal ----------------------------------------------------
---- No passado dia 11 de Março, foi entregue na Biblioteca Municipal, uma carta dirigida à 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, proveniente da Ex.m.ª Sr.ª D. Maria Tereza Lancastre 
de Mello, Condessa de Santar, em virtude da mesma pretender doar alguns livros de autores 
portugueses, enciclopédias e revistas. ------------------------------------------------------------------- 
---- Parece-me de todo o interesse a aceitação desta oferta, uma vez que a mesma se enquadra, 
com toda a legitimidade, nos princípios que regem os serviços de uma Biblioteca Municipal, 
ou seja, poderão ser uma mais-valia para o fundo documental já existente.� ----------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação dos documentos atrás 
referidos, nos termos da alínea h), do n.º 1, artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos termos e de 
acordo com a informação da Responsável Funcional do Serviço da Biblioteca Municipal 
António Lobo Antunes, Dr.ª Paula Vitória, atrás descrita. -------------------------------------------- 
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, por proposta do Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, agradecer a referida doação, uma vez que a mesma 
vem enriquecer o espólio da referida Biblioteca. ------------------------------------------------------  
5.6.COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE NELAS � 
ENCONTRO DISTRITAL DE VISEU CPCJ�S � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 101/10, datado de 16 de Março de 2010, da Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Agradecimento � Encontro Distrital de Viseu CPCJ�s ------------------------------------------- 
---- A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas vem apresentar a V.ª Ex.ª os 
melhores agradecimentos por ter propiciado a realização, em Nelas, do recente Encontro 
Distrital de Reflexão/Formação, do distrito de Viseu, promovido pela Comissão Nacional. ----
---- De realçar a prestimosa colaboração de V.ª Ex.ª com que dignamente acolheu este evento, 
comprovando a relevante e inequívoca importância que atribui às questões, que têm como 
objectivo último, a promoção dos direitos e a protecção das crianças e jovens em perigo. ------
---- Pelo apoio e disponibilidade sempre demonstrados, o nosso elevado reconhecimento.� ----
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
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5.7.PEDIDO DE PAGAMENTO, FRACCIONADO, DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: CARLOS MANUEL RODRIGUES DA SILVA � APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 17 de Março de 2010, de Carlos Manuel Rodrigues 
da Silva, residente na Rua das Carvalhas, n.º 10, no lugar e Freguesia de Lapa do Lobo, deste 
Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª o pagamento em prestações da dívida de água, no valor de 
369,48 �, referente a 16 meses de consumo de água, que não foi pago devido a dificuldades 
económicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicito ainda que seja autorizado o pagamento até aos 10, ou 12, de cada mês.� ------------
---- Presente também uma informação, datada de 17 de Março de 2010 e emitida pelo Serviço 
de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal -------------------- 
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em nome de Carlos Manuel Rodrigues da Silva, residente na Rua das 
Carvalhas, n.º 10, Freguesia de Lapa do Lobo, Concelho de Nelas, informa-se que o 
requerente tem 16 meses de consumo de água domiciliária em dívida, perfazendo o montante 
de 369,48 �, ao qual acrescem os respectivos juros de mora, que só são calculados à data do 
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Exa.� ---------------------------------------------------------------
---- Presente ainda uma informação, datada de 18 de Março de 2010, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Carlos Manuel Rodrigues da Silva. ---------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (96,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, 
no valor de 369,48 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal do 
consumo actual. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pelo 
requerente Carlos Manuel Rodrigues da Silva, no valor de 369,48 �, em prestações mensais, 
desde que se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. -------------------------------------------------------------
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5.8.PEDIDO DE PAGAMENTO, FRACCIONADO, DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: MARIA LUÍSA MIRANDA SILVA MENDES � APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 17 de Março de 2010, de Maria Luísa Miranda Silva 
Mendes, residente na Rua do Cimo do Povo, n.º 12, no lugar e Freguesia de Lapa do Lobo, 
deste Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª o pagamento em prestações de 17 meses de água domiciliária, 
em execução fiscal, que ascende ao valor de 470,52 �, acrescido de juros de mora, cujo valor 
não foi pago mensalmente devido a dificuldades financeiras, do familiar que habita a casa 
actualmente.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente também uma informação, datada de 17 de Março de 2010 e emitida pelo Serviço 
de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal -------------------- 
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em nome de Maria Luísa Miranda Silva Mendes, residente na Rua do Cimo do 
Povo, n.º 12, Freguesia de Lapa do Lobo, Concelho de Nelas, informa-se que a requerente 
tem 13 meses de consumo de água domiciliária em dívida, perfazendo o montante de 360,55 
�, ao qual acrescem os respectivos juros de mora, que só são calculados à data do pagamento. 
---- Mais se informa que aquando da elaboração do pedido registado sob o n.º 3786, a 
requerente liquidou 109.97 �, em 17/03/2010, motivo pelo qual no requerimento em anexo é 
mencionada a dívida no montante de 470,52 �, referente a 17 meses.� -----------------------------
---- À superior consideração de V/ Exa.� --------------------------------------------------------------- 
---- Presente ainda uma informação, datada de 18 de Março de 2010, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Maria Luísa Miranda Silva Mendes. --------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (96,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, 
no valor de 360,55 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal do 
consumo actual. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
requerente Maria Luísa Miranda Silva Mendes, no valor de 360,55 �, em prestações mensais, 
desde que se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor 
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Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
5.9.PEDIDO DE PAGAMENTO, FRACCIONADO, DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: JÚLIO FILIPE PAIS MORGADO � APROVAÇÃO    
---- Presente um requerimento, datado de 19 de Março de 2010, de Júlio Filipe Pais Morgado, 
residente na Quinta do Pomar, Lote 15, 1.º Frente, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª o pagamento em dívida, por três vezes, uma vez que me 
encontro com dificuldades financeiras.� ---------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 19 de Março de 2010 e emitida pelo Serviço 
de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal -------------------- 
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em nome de Júlio Filipe Pais Morgado, residente na Quinta do Pomar, Lote 
15, 1.º Frente, Freguesia e Concelho de Nelas, informa-se que o requerente tem 8 meses de 
consumo de água domiciliária em dívida, perfazendo o montante de 240,56 �, ao qual 
acrescem os respectivos juros de mora, que só são calculados à data do pagamento. ------------
---- À superior consideração de V.ª Exa.� --------------------------------------------------------------- 
---- Presente ainda uma informação, datada de 22 de Março de 2010, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Júlio Filipe Pais Morgado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (96,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, 
no valor de 240,56 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal do 
consumo actual. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pelo 
requerente Júlio Filipe Pais Morgado, no valor de 240,56 �, em prestações mensais, desde que 
se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. -------------------------------------------------------------
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5.10.PEDIDO DE PAGAMENTO, FRACCIONADO, DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: DEOLINDA DIAS GONÇALVES � APROVAÇÃO   
---- Presente um requerimento, datado de 19 de Março de 2010, de Deolinda Dias Gonçalves, 
residente na Travessa do Manuelzinho, n.º 5 � A, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, que 
a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª o pagamento da minha dívida de água, em prestações por não ter 
disponibilidade de pagamento. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Proponho pagar a partir do dia 12 do próximo mês.� ---------------------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 19 de Março de 2010 e emitida pelo Serviço 
de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal -------------------- 
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em nome de Deolinda Dias Gonçalves, residente na Travessa do Manuelzinho, 
n.º 5 - A, Freguesia e Concelho de Nelas, informa-se que a requerente tem 7 meses de 
consumo de água domiciliária em dívida, perfazendo o montante de 189,70 �, ao qual 
acrescem os respectivos juros de mora, que só são calculados à data do pagamento. ------------
---- À superior consideração de V.ª Exa.� --------------------------------------------------------------- 
---- Presente ainda uma informação, datada de 22 de Março de 2010, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Deolinda Dias Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (96,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, 
no valor de 189,70 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal do 
consumo actual. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
requerente Deolinda Dias Gonçalves, no valor de 189,70 �, em prestações mensais, desde que 
se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. -------------------------------------------------------------
5.11.PROPOSTA DE REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL PARA 
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ATRIBUIÇÃO DE APOIO HABITACIONAL A ESTRATOS SOCIAIS 
DESFAVORECIDOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Março de 2010, da Senhora Vereadora Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
---- �Proposta de Regulamento do Programa Municipal para Atribuição de Apoio 
Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos. ------------------------------------------------------- 
---- I � Informação ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Considerando as desigualdades individuais subjacentes à problemática da pobreza, cada 
vez mais é necessária a intervenção da Autarquia, no âmbito da Acção Social, no sentido da 
progressiva inserção social e melhoria das condições de vida das pessoas e famílias 
carenciadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Visto que não existe, actualmente, regulamentação neste sentido, solicito a apreciação da 
proposta de Regulamento, de forma a salvaguardar os recursos do município e satisfazendo as 
necessidades dos munícipes. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------- 
---- Presente também a proposta de Regulamento do Programa Municipal para Atribuição de 
Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, a qual fica anexa a esta acta (Anexo I), 
fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo explicou o assunto, 
realçando que, baseada nos relatórios apresentados pelas quatro Assistentes Sociais ao serviço 
da Autarquia, verificou-se haver no Concelho famílias com habitações muito degradadas e 
que, assim, com esta proposta de regulamento, queria enquadrar, legalmente, a atribuição de 
apoios, baseando-se em critérios objectivos. ----------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente também prestou esclarecimentos sobre o assunto em análise, 
realçando que, assim, com a presente proposta de regulamento, a Câmara podia fazer 
pequenos arranjos em habitações particulares, como por exemplo, no caso da população 
idosa, fazer acessos das cadeiras de rodas às casas de banho e outras pequenas obras. ----------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral congratulou-se pelo facto do Executivo 
Municipal ter apresentado a proposta de regulamento em análise para, assim, poderem ser 
feitas pequenas obras em habitações particulares e alertou para o facto de se poder correr o 
risco de se fazerem obras em habitações ilegais. ------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou que na proposta 
de regulamento estavam previstos os requisitos para ser verificada a legalidade das obras a 
efectuar, entre os quais, poder verificar o projecto inicial da habitação. ----------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento do Programa 
Municipal para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos e remeter 
o assunto para a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 2, do 
art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, depois de decorrido o período de inquérito público. ----------------------------------------- 
5.12.CONGREGAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ DE NELAS � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 



 
Fls.__________ 

Reunião de 30-03-2010 

 

18

---- Presente um ofício, datado de 03 de Março de 2010, da Congregação das Testemunhas de 
Jeová, de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Agradecimento ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em nome da Congregação de Nelas das Testemunhas de Jeová, vimos por este meio 
agradecer a V.ª Ex.ª o apoio e colaboração prestada para o evento espiritual, Assembleia de 
Dia Especial, realizada em Valongo com o Tema �O tempo que resta é reduzido� � 1, 
Coríntios 7:29, no dia 21 de Fevereiro de 2010. ------------------------------------------------------- 
---- Esperamos, continuar a contar com esse apoio incondicional, como o demonstrado de 
forma tão generosa e amável em outras circunstâncias. ---------------------------------------------- 
---- Aproveitamos a oportunidade para lhe desejarmos sucesso pessoal e profissional.� ---------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
5.13.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
RELATIVAS À SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 18 de Março de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Prorrogação do prazo de vigência das Medidas Preventivas relativas à Suspensão Parcial 
do Plano Director Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Após a Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de Nelas, publicada na 1.ª Série, 
em 2 de Maio de 2008, por Resolução de Conselho de Ministros, n.º 73/2008 e a adopção de 
Medidas Preventivas, publicada na 2.ª Série, através do Aviso n.º 15.542/2008, de 19 de 
Maio, em que o prazo de vigência é de dois anos, surge agora a necessidade de o prorrogar. ---
---- Dado que se mantêm os pressupostos que levaram à suspensão parcial do PDM e adopção 
das medidas preventivas, de acordo com o previsto no n.º 1, do artigo 112.º, do Decreto-Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, com alterações posteriores, o prazo de vigência das medidas 
preventivas poderá ser prorrogável por mais um ano, quando tal se mostre necessário. ---------
---- De acordo com o n.º 9, do artigo 112.º, do Decreto-Lei n.º 46/2009, a prorrogação das 
medidas preventivas segue o mesmo procedimento previsto para o seu estabelecimento, 
devendo assim ser aprovada em reunião de Câmara e posteriormente em sessão de 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim sendo, solicito a V. Exa. a aprovação da Proposta de prorrogação do prazo de 
vigência das Medidas Preventivas, por mais um ano, mantendo-se a Suspensão Parcial do 
PDM por igual período, baseada nos termos da proposta anexa. ------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A proposta anexa a esta informação fica anexa a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de prorrogação do prazo de 
vigência das Medidas Preventivas relativas à Suspensão Parcial do Plano Director Municipal 
de Nelas, devendo a mesma ser presente à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Nelas, para aprovação, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.14.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O 
ANO 2009/2010 ESTABELECIDO COM O SPORT LISBOA E NELAS � ANÁLISE 
---- Presentes duas propostas, apresentadas pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcrevem: ---------------------------------------------------
---- �Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo para a Época de 2009/2010 com o 
Sport Lisboa e Nelas --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Como se refere de forma clara na Cláusula Primeira do Contrato-Programa em análise, o 
seu objectivo principal consiste em proporcionar ao SLN as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, cada vez mais próximo das receitas próprias, 
pretendendo diminuir a dependência do clube em relação à Câmara Municipal. No mesmo 
contrato são definidos, basicamente, dois tipos de apoio, a cedência de espaços do Estádio 
Municipal e apoios financeiros atribuídos a diversos títulos, mediante o cumprimento pelo 
clube de um determinado tipo de requisitos. ------------------------------------------------------------ 
---- Quanto à cedência de espaços, uma vez que a mesma decorre durante a época tem-se 
verificado ininterruptamente desde o início da mesma até esta data, independentemente da 
verificação do cumprimento pelo SLN das condições do contrato. --------------------------------- 
---- Relativamente à vertente financeira, os apoios foram definidos pela Câmara, com base em 
três pilares, a existência de um determinado número de equipas de escalões jovens a participar 
em competições oficiais, a participação da equipa sénior de futebol no Campeonato Nacional 
da 3.ª Divisão e a utilização durante toda a época nos equipamentos dessa equipa da inscrição 
�Nelas Coração do Dão� ou outra a indicar pela autarquia, tudo isto sem prejuízo da 
necessidade do cumprimento efectivo de todas as outras cláusulas. --------------------------------
---- Analisando as cláusulas que definem directamente os montantes do apoio financeiro a 
conceder ao clube e que constam da Cláusula 3.ª do Contrato-Programa, define-se no mesmo 
o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Um subsídio de 35.000,00 � para apoio às camadas jovens do clube, sendo 5.000,00 � 
para os escalões Juniores, Juvenis, Iniciados e 10.000,00 � para a participação com duas 
equipas nos escalões de Infantis e Escolas. -------------------------------------------------------------
---- - Relativamente a esta cláusula verifica-se que o clube inscreveu somente uma equipa em 
cada escalão, pelo que o montante a atribuir deverá ser reduzido em 10.000,00 �; ---------------
---- b) Um apoio de 20.000,00 � por forma a garantir a inscrição da expressão �Nelas Coração 
do Dão� nos equipamentos do clube e que no 2.º parágrafo da Cláusula 5.ª do mesmo contrato 
se define que deve ser usada na frontal das camisolas durante toda a época. ----------------------
---- - No que respeita a esta cláusula, não tendo assistido a todos os jogos do clube, verifica-se 
que pelo menos em alguns, nos equipamentos não constava qualquer inscrição daquele 
género, ou outra similar, pelo que esta cláusula não foi efectivamente cumprida, devendo ser 
deduzidos aos valores a pagar ao clube os 20.000,00 � em causa; ----------------------------------
---- c) Um apoio no valor de 56.250,00 � pela participação da equipa sénior na 3.ª Divisão 
Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A participação do clube decorre ainda, sendo expectável que a mesma decorra até final 
da época em curso com participação em todos os jogos. ----------------------------------------------
---- Verifica-se, pois, pela análise das cláusulas com impacto directo no valor do apoio 
financeiro que o mesmo será nesta data de � 81.250,00, partindo do princípio que todas as 
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equipas manterão a sua representatividade nas competições oficiais até final da época. ---------
---- Analisando agora as restantes cláusulas do contrato-programa, nomeadamente as que 
definem os direitos e deveres do SLN, verificamos o seguinte: -------------------------------------- 
---- Cláusula Quarta: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - alínea b) � Para além da já referida inexistência da segunda equipa nos escalões de 
Escolas e Infantis, verifica-se a inexistência de um trabalho orientado por técnicos habilitados, 
conforme informação obtida no site da Associação de Futebol de Viseu, que se junta e na qual 
se refere a existência de dois técnicos e um massagista no clube, sendo conhecido que 
nenhum deles está já ao serviço do mesmo; ------------------------------------------------------------ 
---- - alínea c) � Não foi apresentado qualquer resumo das contas ou projecto de consolidação 
financeira, que permitisse aferir a crescente autonomia económico-financeira do clube; --------
---- - alínea f) � Não foram apresentadas as contas relativas ao período anterior devidamente 
validadas e aprovadas; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - alínea g) � Não tem sido facultada a entrada gratuita a alguns munícipes, nos termos 
referidos no Contrato-Programa, nem esta possibilidade consta dos preçários existentes nas 
bilheteiras do Estádio em dia de jogo; ------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Quinta: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - § 2.º - Como já foi referido, o clube não utilizou, nos termos que haviam sido definidos, 
a expressão �Nelas Coração do Dão� no frontal dos seus equipamentos; --------------------------
---- - § 3.º - Não tem o clube procedido à manutenção e limpeza das instalações que lhe estão 
cedidas, tendo esse trabalho vindo a ser efectuado por equipas de limpeza urbano do 
município. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto propõe-se à Câmara que delibere revogar o contrato-programa em análise, por 
incumprimento por parte do Sport Lisboa e Nelas, sob pena de não o fazendo vir a pagar um 
subsídio sem cumprimento do seu dever legal de fiscalização nos termos referidos no 
contrato-programa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se propõe que, atendendo ao facto de o futuro do clube poder depender da atribuição 
de algum tipo de apoio financeiro, fique desde já salvaguardada a hipótese de celebração de 
novo Contrato-Programa, depois de verificadas as reais necessidades do clube, ou atribuição 
de subsídios pontuais, de acordo com as possibilidades da Câmara e as necessidades do Sport 
Lisboa e Nelas, por forma a evitar a sua potencial extinção e desde que se encontrem 
garantidas as condições mínimas, para o bom desenvolvimento das suas actividades, 
principalmente dos escalões de formação desportiva.� ------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que achava as propostas 
apresentadas desproporcionadas e despropositadas, visto que, quase no final da época 
desportiva é que o Executivo Municipal vinha pôr em causa o incumprimento do contrato-
programa por parte do Sport Lisboa e Nelas, numa altura em que já devia estar liquidado todo 
o subsídio atribuído ao mesmo clube, para a época 2009/2010, visto que ao ter sido aprovado 
o referido subsídio foram criadas expectativas aos dirigentes da referida Associação 
Desportiva. Afirmou também que ia votar contra as propostas apresentadas, visto que achava 
infame que, a Câmara, como pessoa de bem que deve ser, não honrar os seus compromissos 
assumidos e pôr em causa o incumprimento do articulado do contrato-programa, para não 
pagar o subsídio aprovado. Afirmou, ainda, que, em vários momentos, os Senhores 
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Vereadores do Partido Socialista pediram as contas dos clubes e foram acusados de ingerência 
na vida dos mesmos. Afirmou, ainda que, rejeitava, liminarmente, as propostas apresentadas, 
visto que, se houve alguma falha por parte do Sport Lisboa e Nelas, que ele reputava de 
menor gravidade, devia o Executivo Municipal ter chamado à atenção em devido tempo. ------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que as restantes 
associações desportivas do Concelho apresentam as suas contas, alguns até mensalmente e 
que o Sport Lisboa e Nelas não cumpriu o protocolado e que devia ter respeitado a parte 
referente ao apoio a conceder às camadas jovens. -----------------------------------------------------
---- De seguida a Senhora Presidente da Câmara leu a parte final das propostas apresentadas 
pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. --------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou, que 
tinha sido ele e não o Executivo, que tinha afirmado que achava que não era necessário as 
associações desportivas apresentarem as contas, que tudo ia fazer para que o Sport Lisboa e 
Nelas não se extinguisse e pediu à Senhora Presidente da Câmara para agendar uma reunião 
com os dirigentes do Sport Lisboa e Nelas, se possível já no dia seguinte a esta reunião de 
Câmara, dia 31 de Março de 2010, para resolver, definitivamente, este problema, pois se, por 
um lado achava que o Sport Lisboa e Nelas não devia ser extinto, também achava, por outro 
lado, que o problema da situação económica do clube devia ser resolvido. ------------------------
---- Seguiu-se uma acesa discussão entre o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques e o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, tendo a Senhora 
Presidente da Câmara suspendido os trabalhos por um período de cinco minutos. ---------------
---- Reiniciados os trabalhos, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, apresentou uma proposta no sentido de alterar o ponto em discussão, passando a 
constar �Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo para o ano 2009/2010 
estabelecido com o Sport Lisboa e Nelas � Análise e aprovação da sua anulação. ----------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral alertou a Câmara para o facto de estar a 
cometer uma ilegalidade, visto que os assuntos para discussão e aprovação só podem ser 
incluídos, ou alterados, no início de cada reunião e que, posteriormente, apresentaria uma 
declaração de voto, em virtude de no ponto em discussão constar apenas - Análise. -------------
---- Posta à votação a proposta apresentada pelo Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, foi a mesma aprovada, por maioria, com cinco votos favoráveis, da 
Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de 
Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos contra, dos Senhores Vereadores, 
Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio. --------------------------------------
---- De seguida, foi posta à votação a aprovação da proposta apresentada pelo Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, tendo a Câmara deliberado, por 
maioria, com cinco votos favoráveis, da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores 
Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, 
Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos 
contra, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes 
Ambrósio, aprovar a revogação do contrato-programa de desenvolvimento desportivo para o 
ano 2009/2010, estabelecido com o Sport Lisboa e Nelas, sem prejuízo de ser estudada a 
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possibilidade de estabelecer um novo contrato-programa, com o referido Sport Lisboa e 
Nelas, depois de verificadas as reais necessidades do clube, ou atribuição de subsídios 
pontuais, de acordo com as possibilidades da Câmara e as necessidades do Sport Lisboa e 
Nelas, por forma a evitar a sua potencial extinção e desde que se encontrem garantidas as 
condições mínimas, para o bom desenvolvimento das suas actividades, principalmente dos 
escalões de formação desportiva. ------------------------------------------------------------------------- 
5.15.PROPOSTA DE ACORDO A CELEBRAR ENTRE OS VÁRIOS 
INTERVENIENTES NO PROCESSO DE EXECUÇÃO COMUM N.º 107/09.1TBNLS 
QUE CORRE TERMOS NO TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
--- Presente a proposta de acordo, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------
---- �Proposta de Acordo a celebrar entre os vários intervenientes no processo de Execução 
Comum n.º 107/09.1TBNLS, que corre termos no Tribunal Judicial da Comarca de Nelas -----
---- Intervenientes no Acordo: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL, Sport Lisboa e Nelas, 
Manuel Amaral Rodrigues, Fernando Alexandre Amaral Alves, respectivamente exequente e 
executados nos autos à margem identificados; --------------------------------------------------------- 
---- - Instituto de Segurança Social, IP, credor reclamante do Sport Lisboa e Nelas; -------------
---- - e a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de devedora com crédito ao Sport Lisboa e 
Nelas, penhorado nos autos. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Para que se torne possível a entrega de parte da quantia exequenda de imediato à 
exequente e bem assim a entrega de parte do valor arrestado e penhorado ao executado Sport 
Lisboa e Nelas, respeitando-se o Tribunal e permitindo a viabilização do Clube de Futebol 
executado, propõe-se a celebração de um acordo com as seguintes cláusulas e a redigir em 
requerimento que todos os intervenientes assinarão para que seja proferida decisão judicial de 
homologação do acordo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando os seguintes factos: ------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Encontra-se convertido em penhora o arresto que foi decretado sobre os subsídios e 
direitos de crédito do Sport Lisboa e Nelas junto da Câmara Municipal de Nelas; ---------------
---- 2 � A penhora recai sobre o subsídio da época de 2008/2009, no montante de � 46.088,70, 
atribuído pela Câmara Municipal em 08.07.2008, valor esse que a Câmara transferiu para a 
conta solicitador de execução; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 � Está convertido em penhora o subsídio da época 2009/2010, até ao montante de � 
111.250,00, aprovado em reunião de Câmara de 14.07.2009 e resultante de contrato-programa 
de desenvolvimento desportivo, que aqui se dá por reproduzido; -----------------------------------
---- 4 � A única reclamação de créditos que consta dos autos e que se reporta ao executado 
Sport Lisboa e Nelas foi apresentada pelo Instituto Social, IP, no montante de � 94.617,63; ---
---- 5 � O Sport Lisboa e Nelas necessita, para a continuidade da sua actividade em prol do 
desporto, da entrega pela Câmara Municipal de Nelas, de parte do subsídio que se encontra 
penhorado; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6 � O Sport Lisboa e Nelas celebra com o reclamante Instituto da Segurança Social, IP, 
acordo de pagamento da quantia que se encontra em débito, pelo que será emitida e entregue 
certidão comprovativa da situação contributiva regularizada; --------------------------------------- 
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---- 7 � O Sport Lisboa e Nelas entregará, de igual modo, documento comprovativo da 
situação contributiva regularizada a emitir pelos Serviços de Finanças; ---------------------------- 
---- 8 � A exequente Caixa de Crédito compreende a necessidade de o Sport Lisboa e Nelas 
continuar a sua actividade e não se opõe à entrega de parte desse valor pela Câmara Municipal 
de Nelas ao Clube; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 9 � Para a viabilização do Sport Lisboa e Nelas, de acordo com a verificação dos 
requisitos do contrato-programa celebrado, a Câmara Municipal de Nelas procede à entrega 
ao Sport Lisboa e Nelas da quantia a fixar, de acordo com a análise da situação do Clube, 
entregando na mesma data, à exequente, parte do valor que for fixado; ----------------------------
---- 10 � Após a determinação do montante que neste momento a Câmara considere ser de 
entregar em resultado do contrato-programa, será por acordo entre o Sport Lisboa e Nelas e a 
exequenda estabelecido que parte desse valor será para entregar à exequente e que montante 
se destinará ao Clube para a sua viabilização imediata, comunicando-se a decisão à credora 
por escrito; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 11 � Nos meses de Abril, Maio e Junho, a Câmara Municipal de Nelas entregará de igual 
modo valores mensais à exequente e ao Sport Lisboa e Nelas no valor mensal que a Câmara 
deliberar, com a análise das condições do contrato-programa e fixando a exequente e o 
executado Sport Lisboa e Nelas a parte desse valor que se destina a cada interveniente, 
comunicando por escrito à Câmara a decisão tomada; ------------------------------------------------
---- 12 � A Câmara Municipal de Nelas, após a comunicação da forma de repartição do valor 
a entregar fará o pagamento directamente ao Sport Lisboa e Nelas e à Caixa de Crédito na 
mesma data, entregando à exequente documentos comprovativos do pagamento feito ao 
executado; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 13 � Exequente, executados e credora reclamante aceitam que, de imediato, a Solicitadora 
de Execução proceda à entrega da quantia que se encontra na conta de solicitador de 
execução, para pagamento parcial da quantia exequenda; -------------------------------------------- 
---- 14 � Mantêm-se todas as penhoras realizadas neste processo, prosseguindo a execução os 
seus trâmites normais até ao pagamento integral do débito; ------------------------------------------
---- 15 � Os intervenientes processuais elaborarão requerimento a solicitar a homologação do 
acordo nos termos supra referidos e em que se introduzirão os valores concretos a considerar 
nos vários meses, para que o Tribunal possa tomar decisão e após a notificação da mesma 
serão entregues os valores nos termos acordados; -----------------------------------------------------
---- 16 � Estas condições dependerão ainda após o conhecimento da deliberação camarária da 
aprovação pelo credor reclamante, que poderá também vir exigir contrapartidas para a 
aceitação do mesmo, nomeadamente que parte do valor que a Câmara Municipal fixar para 
pagamento imediato e para entregas mensais seja entregue àquele credor, diminuindo-se desse 
modo o montante que o executado e a exequente receberiam e redigindo-se o acordo em 
Tribunal em conformidade com tal tomada de posição.� -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
realçando que o acordo em análise salvaguardava apenas os interesses da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL e não os interesses do Sport Lisboa e Nelas. -------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
tinha de ser agendada uma reunião, com carácter de urgência, com os dirigentes do Sport 
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Lisboa e Nelas e posteriormente, outra reunião com os representantes da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo Terras de Viriato, CRL. ---------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que no dia seguinte a esta reunião de Câmara, 
dia 31 de Março de 2010, pelas 17 horas, o Executivo Municipal irá reunir com os dirigentes 
do Sport Lisboa e Nelas e posteriormente, reunirá com os representantes da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo Terras de Viriato, CRL e o assunto em análise era apenas discutido e não 
aprovado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que também achava que o 
acordo em análise não devia ser aprovado, porque entendia que, por um lado o Executivo 
Municipal dificultava o Sport Lisboa e Nelas e por outro lado dizia que queria salvaguardar os 
interesses do mesmo clube e também entendia que o Executivo Municipal estava, há 10 
meses, em incumprimento com o Sport Lisboa e Nelas. ----------------------------------------------
---- Em resposta ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, a Senhora Presidente da 
Câmara afirmou que tudo aquilo era mentira e questionou-o no sentido de saber a que é que 
ele se referia quando falava em 10 meses de incumprimento. Afirmou também que, por ordem 
do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, mandou depositar 50.000,00 euros à ordem desse 
mesmo Tribunal, mas que não pagava mais nada que não fosse por ordem de um juiz, para 
assim não incorrer num crime de desobediência. ------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas questionou o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral no sentido de saber se ele era sócio do Sport Lisboa e 
Nelas e se algum dia tinha posto dinheiro do seu bolso para ajudar o referido clube. ------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que tinha sido dirigente do 
Sport Lisboa e Nelas, sem ser destacado por nenhum Presidente da Câmara e que o Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas podia consultar nos arquivos da Câmara 
Municipal quais os subsídios atribuídos pela Autarquia, nesses anos, ao Sport Lisboa e Nelas. 
Afirmou, ainda, que sempre dignificou o Sport Lisboa e Nelas e que quem passa por dirigente 
de uma associação desportiva, como é o Sport Lisboa e Nelas, deixa lá muito dinheiro. --------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que não se devia usar o Sport Lisboa e Nelas 
para fins políticos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Analisado o assunto atrás descrito, foi resolvido não o votar. ----------------------------------- 
5.16.PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE NELAS À ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de adesão do Município de Nelas, à Associação de Municípios 
Portugueses do Vinho, com sede no Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo, sendo 
a referida Associação uma pessoa colectiva de direito público sem fins lucrativos, cujo 
objectivo consiste na afirmação da identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e 
social dos municípios portugueses e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade. 
---- Os referidos estatutos ficam anexos a esta acta, (Anexo III), fazendo dela parte integrante. 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas propôs a adesão do 
Município de Nelas à Associação de Municípios Portugueses do Vinho, visto que tinha 
apenas uma comparticipação de mil euros, anuais e assim o Município de Nelas tinha a 
possibilidade de participar em concursos internacionais de vinhos. --------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de adesão do Município de 
Nelas à Associação de Municípios Portugueses do Vinho, devendo o assunto ser enviado à 
próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nelas, para aprovação. ------------------- 
 

6 � PESSOAL 
 
6.1.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO, DE ASSISTENTE 
TÉCNICO, DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE TÉCNICO, EM REGIME DE 
CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Março de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara ------------------------------------------------------------- 
---- Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de um posto 
de trabalho, de assistente técnico, da carreira geral de assistente técnico, em regime de 
contrato de trabalho por tempo determinado --------------------------------------------------------- 
---- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal, em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 11 de Dezembro de 2009 e de reunião interna, concluiu-se, entre outros, que 
dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de 
um posto de trabalho de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico, por 
tempo determinado, uma vez que aquele posto de trabalho se revela necessário à prossecução 
das actividades da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Nesse sentido, sou a propor a V. Exa. a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, nos termos do artigo 50.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, alínea a), do artigo 3.º e do n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro e ainda do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, para que assim 
se possa iniciar o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de alguns postos de 
trabalho previstos, e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indicam em 
tabela. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta decisão deverá assentar, igualmente, na redacção dos n.ºs 5 e 6, do art. 6.º, da 
referida Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Complementarmente a essa decisão, deverá ser igualmente designado e constituído um 
júri, nos termos do Artigo 20.º, da Portaria já referida anteriormente, propondo-se que o 
mesmo seja constituído, pelos seguintes elementos: ---------------------------------------------------
---- - Presidente: Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas � Vereador; ------------------------
---- - Vogais efectivos: Dr.ª Lucília Maria Cabral Ferreira � Técnica Superior, que substituirá 
o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Dr.ª Paula Celeste Lourenço Vitória - Técnica 
Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vogais suplentes: Dr.ª Sónia Soares Baptista � Técnica Superior e Dr.ª Sónia Maria 
Correia de Sá Boloto � Técnica Superior. --------------------------------------------------------------- 
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização dos 
respectivos Postos de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: ------------------------------- 
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Ref.ª. 

 

Postos de 
trabalho 

 
Caracterização do Posto de Trabalho 

Nº de 
Lugares 

Habilitações 
Literárias 
exigidas 

A 
Assistente 
Técnico 

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

1 

12.º 
Ano//Curso 

Técnico 
Profissional ou 

equiparado 

---- V. Exa. superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------  
---- �À reunião de Câmara. Concordo. Nos termos do n.º 4 e 6 do artigo 6.º da LVCR, em 
caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores abrangidos pelo 
n.º 5, do art. 6º, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, deverá proceder-se ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo determinado ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida.� --------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David 
Sousa Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e 
Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar a abertura de procedimento concursal de recrutamento 
para o preenchimento de um posto de trabalho de assistente técnico da carreira geral de 
assistente técnico, em regime de contrato de trabalho por tempo determinado, nos termos e de 
acordo com a informação da Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ----------- 
 

7 � CONTABILIDADE 
 
7.1.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 5, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, n.º 4, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------- 
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7.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 10 de Março de 2010, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exªs. e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, 
Aguieira, Carvalhal Redondo, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Póvoa de Santo António e Canas 
de Senhorim, referentes ao ano lectivo de 2009/2010: ------------------------------------------------ 
---- Centro Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Janeiro de 2010 � 591,30 �; -----------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Janeiro de 2010 � 129,60 �; ---------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Janeiro de 2010 � 113,40 �; --------------- 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Janeiro de 2010 � 216,00 �; ---------------------------------- 
---- TOTAL: 1.050,30 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia: -------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Santar: Janeiro de 2010 - 487,50 �; -------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Janeiro de 2010 � 510,00 �; -------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Janeiro de 2010 � 230,00 �; ---------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Janeiro de 2010 � 335,00 �; ------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Janeiro de 2010 � 340,00 �; --------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Janeiro de 2010 � 467,50 �; ------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Janeiro de 2010 � 557,50 �; ---------------------------------- 
---- TOTAL: 2.927,50 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Janeiro de 2010 � 977,76 �; ------------------------------------- 
---- TOTAL: 977,76 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Janeiro de 2010 � 567,84 �; --------------------- 
---- TOTAL: 567,84 �.� ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas, 
Centro Paroquial de Canas de Senhorim, Santa Casa da Misericórdia de Santar, Escola 
Secundária de Nelas e Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. --------------------------
7.3.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 10 de Março de 2010, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
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---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas 
de Folhadal, Nelas, Moreira, Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do 
Lobo, Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2009/2010: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Janeiro de 2010 � 523,80 �; ----------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Janeiro de 2010 � 1.036,80 �; --------------------------------------
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Janeiro de 2010 � 405,00 �; --------------------------- 
---- - 1.º CEB de Aguieira: Janeiro de 2010 � 710,10 �; ----------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Janeiro de 2009 � 3.013,20 �; ---------------------- 
---- TOTAL: 5.688,90 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: -------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Moreira: Janeiro de 2010 � 370,00 �; -----------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Janeiro de 2010 � 772,50 �; --------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Janeiro de 2010 � 1.117,50 �; ------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Janeiro de 2010 � 1.212,50 �; ------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Santar: Janeiro de 2010 � 735,00 �; -------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Senhorim: Janeiro de 2010 � 950,00 �; ---------------------------------------------
---- TOTAL: 5.157,50 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Janeiro de 2010 � 1.165,92 �; -------------------------- 
---- TOTAL: 1.165,92 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Fojo: Janeiro de 2010 � 406,72 �; ------------------------- 
---- TOTAL: 406,72 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2009/2010): Janeiro de 2010 � 1.670,53 
�; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 1.670,53 �.� ---------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas, 
Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Santa Casa da Misericórdia de Santar, Escola 
Secundária de Nelas, Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e Agrupamento de 
Escolas Dr. Fortunato de Almeida, de Nelas. ----------------------------------------------------------- 

 
8 - OBRAS PARTICULARES 
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8.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, N.º 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
8.1.1.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 01 e 19 de Março de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.2.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 01 e 19 de Março de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo 
dela parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.3.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 01 e 19 de Março de 
2010, a qual fica anexa à acta (Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ------------------------ 
8.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E RECIBOS DE 
ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, 
CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA 
ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações e recibos de admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 
de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 01 e 19 de Março 
de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo VIII), fazendo dela parte integrante. -------------------- 
8.3.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 
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Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 03 e 23 de Março de 2010, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo IX), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------- 
8.4.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DO N.º 2, DO ART.º 71.º, DO DECRETO-
LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, NA REDACÇÃO QUE LHE FOI DADA 
PELA LEI N.º 60/2007, DE 04 DE SETEMBRO � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos do n.º 2, do art.º 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro, no 
período compreendido entre 18 de Fevereiro de 2010 e 02 de Março de 2010, constantes na 
relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo X), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
8.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: NELAS � FREGUESIA DE 
NELAS. REQUERENTES: CARLOS JORGE DE SOUSA MATIAS E ISABEL 
CRISTINA DOS SANTOS GONÇALVES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de Março de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Registo 
n.º 3.064, de 02/03/2010. Local: Nelas, Freguesia de Nelas. Requerentes: Carlos Jorge de 
Sousa Matias e Isabel Cristina dos Santos Gonçalves. ------------------------------------------------ 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. - 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de doação, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, sito à �Quinta�, artigo 6.017, localizado em Nelas, sendo 
½ a favor de cada um. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade de um prédio rústico, sito à �Quinta�, inscrito na matriz predial rústica da 
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Freguesia de Nelas, sob o artigo número 6.017, em nome dos requerentes Carlos Jorge de 
Sousa Matias e Isabel Cristina dos Santos Gonçalves, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
8.6.LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO � PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE 
EDIFÍCIO DE ARRUMOS/GARAGEM E INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS DE GASOLINAS E 
GASÓLEOS. PROCESSO N.º 72/2009. REQUERENTE: PINGO DOCE � 
DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A. LOCAL DA OBRA: NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Março de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licenciamento Administrativo � Pedido de demolição de edifício de arrumos/garagem e 
instalação de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos de gasolinas e gasóleos. 
Processo n.º 72/2009. Requerente: Pingo Doce � Distribuição Alimentar, S.A. Local da obra: 
Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. No dia 06/01/2010, com registo de entrada n.º 169, deu entrada uma exposição de 
Gabriel José Nunes da Graça Neves, no qual questiona a legalidade da aprovação do projecto 
de arquitectura, apresentando alguns pontos ao qual solicita esclarecimento. � Está conforme. 
---- 2. Instrução do processo (n.º 11.º, da Portaria n.º 232/2009, de 11/03): - Está conforme; ---
---- 3. Apreciação do projecto de arquitectura (n.º 1, do artigo 20.º, do D.L. n.º 555/99, de 
16/12, com posteriores alterações): --------------------------------------------------------------------- 
---- - a) Conformidade com o Regulamento do PDM de Nelas: -------------------------------------
---- A pretensão localiza-se em Espaço Urbano 1 (Vila de Nelas), zona residencial R1, de 
acordo com a Secção II, do Título III, conjugada com a alínea a), do ponto 5, do artigo 28.º, 
do Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 
66/93 � Está conforme; ------------------------------------------------------------------------------------
---- - b) Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública � Está conforme; ---------
---- - c) Aspecto exterior, inserção urbana, paisagística � Está conforme; --------------------------
---- - d) Outras normas e regulamentos em vigor � Está conforme; ---------------------------------
---- - e) Outras informações relevantes. ----------------------------------------------------------------- 
---- 4. Enquadramento jurídico: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Decreto-Lei n.º 302/2001. D.R. n.º 272, Série I-A de 2001-11-23 - Estabelece o novo 
quadro legal para a aplicação do Regulamento de Construção e Exploração de Postos de 
Abastecimento de Combustíveis. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Decreto-Lei n.º 260/2002. D.R. n.º 271, Série I-A de 2002-11-23 � Transfere para as 
Câmaras Municipais o licenciamento de áreas de serviço que se pretende instalar na rede 
viária municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, estabelece no artigo 17.º, n.º 2, alínea c), que é da 
competência dos órgãos municipais o licenciamento de áreas de serviço que se pretenda 
instalar na rede viária municipal. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Portaria n.º 362/2005. D.R. n.º 65, Série I-B de 2005-04-04 � Altera o Regulamento de 
Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis, anexo à Portaria n.º 
131/2002 de 9 de Fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 4. Portaria n.º 131/2002. D.R. n.º 34, Série I-B de 2002-02-09 � Aprova o Regulamento 
de Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis. ----------------------
---- 5. Decreto-Lei n.º 195/2008. D.R. n.º 193, Série I de 2008-10-06 - Procede à terceira 
alteração e à republicação do Decreto-Lei n.º 267/2002 de 26 de Novembro, que estabelece os 
procedimentos e define as competências para efeitos de licenciamento e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos do petróleo e postos de abastecimento de 
combustíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5 � Procedimentos efectuados: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - No seguimento da reclamação, foi solicitado parecer à CCDR do Centro e ao 
Ministério da Economia e da Inovação � Direcção Regional da Economia do Centro. ----------
----- 2 - A CCDR do Centro respondeu no dia 29/01/2010 � ofício n.º 600162, com referência 
DSAJAL 112/10, com registo de entrada neste município n.º 1615, em 02/02/2010, informa 
que �não nos foi suscitada nenhuma questão jurídica, nem caducidade ou qualquer outra�, 
pelo que devolve o nosso ofício e respectivos anexos. ------------------------------------------------
---- 3 - O Ministério da Economia e da Inovação � Direcção Regional da Economia do Centro 
respondeu no dia 25/01/2010, ofício n.º 501423 com referência DCO, a informar �não ter que 
se pronunciar relativamente ao licenciamento do PAC�. Aconselha então que se solicite 
parecer à �EP � Estradas de Portugal e ANPC�. -------------------------------------------------------
---- 6 � Análise da exposição: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, de acordo com o n.º 6, do artigo 11.º, do D.L. 555/99, de 16/12, com posteriores 
alterações, julgo que antes da aprovação dos projectos da engenharia de especialidades, 
deverão ser esclarecidos os pontos enunciados na exposição, nomeadamente: --------------------
---- a) É permitido que as cisternas de abastecimento de combustível ao Posto circulem em 
toda a sua linha dentro do Parque de Estacionamento do Pingo Doce? -----------------------------
----- Proposta dos Serviços: De acordo com o parecer à ANPC (P-052021/2010) não existe 
algum impedimento à circulação de camiões cisterna em local de estacionamento privado. ----
---- b) Com esta situação serão garantidos os estacionamentos exigidos em PDM em vigor no 
Concelho de Nelas, para o tipo de estabelecimento comercial, vulgo Pingo Doce? --------------
---- Proposta dos Serviços: O n.º de estacionamentos do estabelecimento comercial Pingo 
Doce encontra-se de acordo com o regulamento do PDM em vigor. --------------------------------
---- Mais se informa que pelo facto da construção do PAC se efectuar num prédio distinto do 
prédio onde se encontra erigido o estabelecimento comercial Pingo Doce, não altera o n.º de 
estacionamento do referido estabelecimento. ----------------------------------------------------------- 
---- c) O Trânsito circulante no sentido Algerás � Nelas, pode inverter a marcha para entrar no 
Posto de Abastecimento? ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Proposta dos Serviços: Relativo ao trânsito que circule na faixa de rodagem oposta à 
entrada do PAC, informo que se encontra prevista a marcação de uma linha contínua no 
centro do arruamento, permitindo apenas viragem à esquerda pelo arruamento que se encontra 
no tardoz do estabelecimento comercial Pingo Doce, situação já existente. Assim sendo, não 
será possível inverter na marcha pela entrada do Posto de Abastecimento. ------------------------
---- d) Será legal que a saída do Posto com os veículos cisterna seja para um parque de 
estacionamento ou terá que obrigatoriamente ser directa para a via pública? ----------------------
---- Proposta dos Serviços: De acordo com o parecer à ANPC (P-052021/2010) não existe 
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algum impedimento à saída dos camiões cisterna através de um estacionamento privado. ------
---- e) Estão cumpridos os afastamentos das estradas municipais para este tipo de edificação? -
---- Proposta dos Serviços: Relativo aos afastamentos do PAC à estrada municipal, informo 
que a pala de cobertura se encontra a 3,42 metros do limite do terreno, afastamento este que 
respeita as características urbanísticas da zona envolvente, de acordo com o n.º 4, do artigo 
28.º, do Regulamento do PDM de Nelas. ---------------------------------------------------------------
---- 7 � Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------
---- 1 - Assim sendo, caso V. Ex.ª concorde com a análise da exposição no ponto anterior, 
informar o reclamante das respostas às questões colocadas. (Informar Gabriel José Nunes da 
Graça Neves). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - De acordo com o disposto no Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela 
Lei n.º 60/2007 de 04/09, os projectos da engenharia de especialidades estão em 
conformidade com as normas e regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 
---- 2.1 - Assim, os projectos da engenharia de especialidades encontram-se em condições de 
serem deferidos, desde que cumpridas todas as disposições previstas nas suas peças escritas e 
desenhadas; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.2 � O requerente deverá comunicar por escrito o início da obra com antecedência de 
cinco dias. Após marcação dos limites da construção, deverá contactar o serviço de 
fiscalização para que possa verificar a implantação do PAC. ---------------------------------------- 
---- 3. Mais informo que o empreiteiro responsável pela execução da obra deverá apresentar 
um seguro de responsabilidade civil no valor mínimo de 1.350,00 �, de acordo com o definido 
por deliberação camarária de 10/07/2007. -------------------------------------------------------------- 
---- NOTA: Enviar cópia do parecer da ANPC (P-052021/2010) ao requerente e a Gabriel 
José Nunes da Graça Neves. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Face ao exposto deixo à superior consideração de V. Ex.ª.� ------------------------------------ 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara o Senhor Eng.º Luís de Almeida prestou 
alguns esclarecimentos sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento administrativo para o 
pedido de demolição de um edifício de arrumos/garagem e os projectos da engenharia de 
especialidades para a instalação de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos de 
gasolinas e gasóleos, sito em Nelas, processo n.º 72/2009, em que é requerente a firma Pingo 
Doce � Distribuição Alimentar, S.A., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
8.7.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE ENGOMADORIA. LOCAL: RUA DR. ABEL PAIS 
CABRAL, EM NELAS. REQUERENTE: M&M FERRO DE ENGOMAR, LD.ª � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 11 de Março de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de alteração de horário para o estabelecimento de Engomadoria. Local: Rua Dr. 
Abel Pais Cabral, em Nelas. Requerente: M&M Ferro de Engomar, Ld.ª -------------------------- 
---- Pretensão do requerente: ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- De acordo com o registo de entrada n.º 3.302, de 09/03/2010, o proprietário do 
estabelecimento de Engomadoria, sito na Rua Dr. Abel Pais Cabral, em Nelas, pretende 
requerer a alteração do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento, de 
segunda a sexta, das 09:00 h às 18:30 h, sem período de almoço, ao sábado, das 09:00 h às 
13:00 h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 h 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. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da 
semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 
16.º, do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------ 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário, das 09:00 h 
às 18:30 h, sem paragem para almoço, ao sábado, das 09:00 h às 13:00 h e encerramento 
semanal ao Domingo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. -------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do mapa de horário para o 
estabelecimento de Engomadoria, sito na Rua Dr. Abel Pais Cabral, em Nelas, em que é 
requerente a firma M&M Ferro de Engomar, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------
8.8.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 02 de Março de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -----------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, 
snack-bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas 
de todos os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- IV. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f), do artigo 11.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos comerciais situados em estações e terminais rodoviários ou ferroviários e 
em postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar 
abertos com horário contínuo. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.708, de 23/02/2010 � �Pronto-a-vestir�, de Mariana Pereira 
Patinha Fernandes, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, n.º 07, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 13:00 
h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 2.562, de 19/02/2010 � �Casa Alegria�, de Elsa Maria Pais de 
Sousa Pereira, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Loja 6, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento das 07:30 h às 22:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.743, de 24/02/2010 � �Salão de Cabeleireiro�, de Cristina � 
Cabeleireiro, sito na Urbanização Lameiras B � 2, rés-do-chão, posterior E, em Canas de 
Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal à Segunda-Feira. ---------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.610, de 22/02/2010 � �Artesanato, Lãs, Atoalhados e Artigos 
para Bebés�, de Branca Maria Matias Antunes Almeida, sito na Rua Nova, n.º 22, em Lapa do 
Lobo, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 20:00 h, com 
paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h, ao sábado das 10:00 h às 13:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.559, de 19/02/2010 � �Funerária�, de Zélita Funerária, Ld.ª, sito 
na Rua do Pombal, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h 
às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 
h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
9 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- No Período de Intervenção do Público intervieram vários dirigentes do Sport Lisboa e 
Nelas, na sequência do deliberado no ponto 5.14 � Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo para o ano de 2009/2010, estabelecido com o Sport Lisboa e Nelas � Análise e 
aprovação da sua anulação. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, primeiramente, interveio o Senhor Cavaca, que se referiu aos 8 anos em que foi 
dirigente do Sport Lisboa e Nelas e solicitou, para que na reunião que se vai realizar com o 
Executivo Municipal, no dia 31 de Março de 2010, muita coisa seja esclarecida, para que os 
dirigentes do referido clube saiam da agonia em que se encontram presentemente. --------------
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---- Seguidamente, interveio o Senhor Figueira, afirmando que não chamou mentiroso ao 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, apenas disse que os 
incumprimentos descrito na sua proposta pecavam por inverdades, pois entendia que não 
havia nenhum incumprimento por parte do Sport Lisboa e Nelas. Disse também, que não tinha 
dinheiro para comprar novos equipamentos e que na reunião, marcada para o dia 31 de Março 
de 2010, ia rebater as propostas do referido Senhor Vereador. Em relação à necessidade de 
haver técnicos credenciados para apoiar as camadas jovens, questionou o Senhor Vereador 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, no sentido de saber quais são os clubes do 
Concelho que têm técnicos credenciados, visto que nenhum técnico credenciado trabalha por 
cem euros por mês. -------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, em resposta ao Senhor 
Figueira, afirmou que apenas lhe pediu para inscrever técnicos qualificados pela Associação 
de Futebol de Viseu. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Interveio também o Senhor Gil, afirmando que o Senhor Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas tinha ódio ao Sport Lisboa e Nelas e que esse ódio tinha causas remotas 
quando se incompatibilizou com o Senhor Cavaca, pelo que o que ele pretendia era acabar 
com o clube. Afirmou também que as contas do Sport Lisboa e Nelas, entre Janeiro e Junho 
de 2009, deviam ser apresentadas pela direcção anterior. Questionou também o Executivo 
Municipal no sentido de saber porque é que o subsídio da presente época desportiva ainda não 
foi pago, que, se calhar, seria por causa do Tribunal, e que o rosto de tudo aquilo era o Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas o qual apresentou as propostas para se 
vingar dos actuais dirigentes do Sport Lisboa e Nelas. ------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que não era 
pessoa de ódios, que não tinha nenhum ódio pelo Senhor Cavaca, nem pelo Sport Lisboa e 
Nelas e que o Executivo Municipal já atribuiu subsídios ao Sport Lisboa e Nelas, depois 
desses �desaguisados� referidos pelo Senhor Gil. ----------------------------------------------------- 
---- Interveio também o Senhor Vereador Dr. Jorge David de Sousa Paiva, em representação 
da direcção anterior do Sport Lisboa e Nelas, que prestou alguns esclarecimentos 
relativamente às contas e aos documentos desse mandato, realçando que todas as contas desse 
período estão exaradas em acta e que, se o Senhor Gil, não sabe onde estão esses documentos, 
é porque faltou a uma reunião em que foi feita a passagem dos documentos de uma direcção 
para outra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Interveio, por fim, a Senhora Presidente, afirmando que a Câmara devia fiscalizar as 
contas das associações desportivas pois é a própria lei que obriga que sejam fiscalizadas essas 
mesmas contas, em virtude da atribuição de subsídios camarários. Afirmou ainda que, por 
mais boa vontade que o Executivo Municipal tenha, deve fiscalizar essas contas, visto que o 
contrato-programa de desenvolvimento desportivo tinha sido aprovado por unanimidade e não 
admitia faltas de respeito de ninguém para com este órgão autárquico e para com um dos seus 
Vereadores. Afirmou ainda que o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas devia proceder judicialmente pelas palavras proferidas pelo Senhor Gil. ------------------  
 

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

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 


