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ACTA N.º 9 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E 
NOVE 

 
---- Aos doze dias do mês de Maio do ano de dois mil e nove, 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. José Manuel Borges da Silva, Adelino José 
Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ----------------------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, da Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques 
Coelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada 
em 28 de Abril de 2009, 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: 242.479,78 � (duzentos e quarenta e dois mil 
quatrocentos e setenta e nove euros e setenta e oito cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 119.703,20 � (cento e dezanove mil setecentos e três euros e vinte cêntimos). ----- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Concessão de Serviços Públicos � Atribuição da exploração do Bar do Parque de São 
Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2009 � 2013 � Adjudicação; ----------------------------------- 
---- - Protocolo de Colaboração celebrado entre esta Câmara Municipal, o Agrupamento n.º 604 
do CNE, de Canas de Senhorim, a Fábrica da Igreja Paroquial de Canas de Senhorim, a Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim e o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim � 
Ratificação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Ampliação do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas 
de Senhorim � Rectificação do Acordo de colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de 
Nelas, a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Canas de Senhorim, cujo Despacho de Aprovação foi ratificado em reunião 
ordinária de 14 de Abril de 2009 - Aprovação; ----------------------------------------------------------- 
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---- - ATS � Amigos Terras de Senhorim � Associação Social e Cultural da Freguesia de 
Senhorim � Acordo para comparticipação na Construção do Lar de Idosos e Centro de Dia � 
Ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- - Obras na Capela de Nossa Senhora da Saúde, da Póvoa de Cima, Freguesia de Senhorim � 
Subsídio � Pagamento à Fábrica da Igreja de Senhorim � Rectificação. ------------------------------ 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do art.º 83.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.CONSTRUÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA � AQUISIÇÃO DE 
TERRENO A ALZIRA MARIA CARDOSO LOUREIRO GOMES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 24 de Abril de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Construção do Novo Reservatório de Água � Aquisição de terreno a Alzira Maria Cardoso 
Loureiro Gomes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em reunião de 10-03-2009 foi aprovada a aquisição de uma parcela de terreno para 
instalação do novo reservatório de água. Entretanto verificou-se que as áreas adquiridas são 
insuficientes para a correcta implantação. ----------------------------------------------------------------- 
---- Face à necessidade em adquirir mais terreno e havendo um proprietário interessado em 
vender, solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: --------------------
---- - Artigo matricial 2463 � R, sito em �Francelha�, na Freguesia de Vilar Seco, Concelho de 
Nelas, com a área de dois mil metros quadrados, confrontando a norte com José Pires Loureiro, 
nascente com António Lopes Pereira, sul com a Estrada e poente com Ilídio do Carmo 
Loureiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A proprietária deste terreno, Alzira Maria Cardoso Loureiro Gomes, contribuinte n.º 
122040651, residente na Rua José Morais Pádua, n.º 13, 3520-225 Vilar Seco, acordou vendê-
lo pelo preço total de 2.500,00 �. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo que o preço unitário se encontra dentro do prazo praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar o valor proposto. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição da totalidade do terreno atrás 
referido, de que é proprietária Alzira Maria Cardoso Loureiro Gomes, pela quantia de dois mil e 
quinhentos euros, necessário para a construção do novo reservatório de água para 
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abastecimento do Parque Ecológico da Quinta da Cerca e para as Freguesias de Vilar Seco, 
Santar e Senhorim e ainda da Zona Industrial de Nelas, bem como autorizar o respectivo 
pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL, REALIZADA EM DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E NOVE: ------------------- 
�1.2.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � 
EXPROPRIAÇÃO � JOSÉ MANUEL NEVES ARLINDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Maio de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas ------------------------------------------ 
---- - Para abertura da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas, estes Serviços 
contactaram o proprietário José Manuel Neves Arlindo, contribuinte n.º 110877950, residente 
na Av.ª da Liberdade, n.º 21, Algerás, 3520-011 Nelas, que acordou o seguinte: ------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 Com a abertura da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em 
Nelas, são ocupadas, no terreno do proprietário três parcelas (9, 16 e 
acesso à EB 2,3), com a área total de 3.733 m2. --------------------------
Na mesma zona, entre este arruamento e o complexo desportivo, fica 
uma parcela sobrante com 1.220 m2 que o proprietário acordou 
também vender. ----------------------------------------------------------------- 
Esta parcela será para incluir no parque desportivo, pelo que seria 
conveniente adquiri-la. -------------------------------------------------------- 
Caso V.ª Ex.ª concorde o valor total a pagar será: ------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.162,50 � 

Terreno  4.953 m2   5,00 � 24.765,00 � 
Oliveiras 45 50,00 �   2.250,00 � 
Videiras 979   2,50 �   2.447,50 � 
Árvores de fruta 35 20,00 �      700,00 � 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário José Manuel Neves Arlindo, pela quantia de trinta mil cento e sessenta e dois 
euros e cinquenta cêntimos, necessário para a construção da �Ligação da Rotunda das Eiras à 
E.N. n.º 234, em Nelas�, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo 
com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita.� -------------------------------- 

---- Está conforme. ---- 
Unidade Orgânica Administrativa do Município de Nelas, 16 de Maio de 2011. 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, 

 
 

________________________________________________ 
 
 
 
1.3.CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS � ATRIBUIÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO 
BAR DO PARQUE DE SÃO MIGUEL, EM NELAS, PARA O QUINQUÉNIO 2009 � 
2013 � ADJUDICAÇÃO 
---- Na sequência da reunião ordinária pública desta Câmara Municipal, realizada em 28 de 
Abril de 2009, na qual foram abertas duas propostas para atribuição da exploração do Bar do 
Parque de São Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2009-2013, foi presente à reunião um 
relatório de análise e de proposta de adjudicação, datado de 07 de Maio de 2009, elaborado 
pelos Serviços Técnicos de Obras, o qual fica anexo a esta acta, (Anexo I), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Depois de analisar o referido relatório, a Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar à 
concorrente Vanda Maria Pereira Duarte, a exploração do Bar do Parque de São Miguel, em 
Nelas, para o quinquénio 2009-2013, �em virtude da referida concorrente, para além de propor 
o pagamento mensal de 100,00 �, ou seja 1.200,00 � anuais, ser também aquela que apresenta 
mais anos de experiência profissional.� ---------------------------------------------------------------- 
 

2 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
2.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA DA SOMA, FREGUESIA DE SANTAR � 
ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 86/2009, no valor de 
1.526,32 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP 
na Rua da Soma, Freguesia de Santar e autorizou o seu pagamento. ---------------------------------- 

 
3 � SUBSÍDIOS 
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3.1.COMISSÃO DE FESTAS RELIGIOSAS DE SÃO JOÃO DO MONTE � OBRAS DE 
RESTAURO NA CAPELA DE SÃO JOÃO BATISTA, DE SÃO JOÃO DO MONTE � 
SUBSÍDIO ATRIBUÍDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 22 de Abril de 2009 e subscrita por Ana Salete Rita 
Henriques, em representação da Comissão de Festas Religiosas de São João do Monte, 
Freguesia de Senhorim, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Obras de restauro na Capela de São João Batista, em São João do Monte, Freguesia de 
Senhorim ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Comissão de Festas Religiosas de São João do Monte, vai beneficiar e requalificar a 
Capela, tendo para isso necessidade de gastar muito dinheiro nas obras que tem que executar 
(cerca de 12.500,00 �). --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por isso vem pedir à Senhora Presidente da Câmara o favor de nos ajudar com uma verba 
para custear as despesas.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja de Senhorim, um 
subsídio no valor de 5.000,00 �, destinado a custear parte das despesas com as obras de 
beneficiação e requalificação da Capela de São João Batista, sita em São João do Monte. ------- 
3.2.OBRAS NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DA PÓVOA DE CIMA, 
FREGUESIA DE SENHORIM � APROVAÇÃO DE SUBSÍDIO � PAGAMENTO À 
FÁBRICA DA IGREJA DE SENHORIM � RECTIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada na reunião ordinária 
pública, realizada em 28 de Abril de 2009, no sentido do subsídio atribuído, nessa reunião, à 
Comissão de Festas Religiosas da Póvoa de Cima, no valor de 7.500,00 �, destinado a custear 
parte das despesas com as obras de beneficiação e requalificação da Capela de Nossa Senhora 
da Saúde, da referida localidade, ser pago à Fábrica da Igreja de Senhorim. ------------------------ 
 

4 � DIVERSOS 
 
4.1.SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTAR � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 29/08, datado de 21 de Abril de 2009, da Senhora Provedora da Santa 
Casa da Misericórdia de Santar, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Agradecimento ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Venho por este meio agradecer a V.ª Ex.ª o apoio prestado a esta Instituição no decorrer das 
cerimónias da Semana Santa.� ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
4.2.LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO � NÚCLEO REGIONAL DO 
CENTRO � AGRADECIMENTO - CONHECIMENTO  
---- Presente um ofício, datado de 24 de Abril de 2009, do Coordenador Executivo da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, Núcleo Regional do Centro, com sede em Coimbra, que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Em nome da Direcção do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
não queremos deixar de testemunhar a V.ª Ex.ª o nosso agradecimento por toda a colaboração 
prestada ao Programa de Rastreio de Cancro da Mama, que teve lugar nesse Concelho. ---------- 
---- Muito agradecemos a indicação de eventuais despesas a fim de procedermos ao referido 
pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Renovando o nosso sincero agradecimento, apresentamos-lhe os nossos melhores 
cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 
4.3.LIGA PORTUGUESA CONTRA A SIDA � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 139/2009/ME/AP, datado de 21 de Abril de 2009, da Liga Portuguesa 
Contra a Sida, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------
---- �Ao Município de Nelas -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agradecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Liga Portuguesa Contra a Sida vem, por este meio, agradecer a prontidão com que V.ªs 
Ex.ªs se disponibilizaram para enviar o valor correspondente a quota de 2009. ---------------------
---- Certos de que poderemos contar de novo com a colaboração e ajuda de V.ª Ex.ª, 
apresentamos os nossos melhores cumprimentos.� ------------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 
4.4.CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO LOCAL DE SANTAR � 
COMUNICAÇÃO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 025/DIRP/09, datado de 07 de Abril de 2009, do Presidente da 
Direcção da Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação Local de Santar, que a seguir se transcreve:  
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Comunicação --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por decisão da Direcção Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa que me foi hoje 
comunicada, deixo de exercer as funções de Presidente da Direcção da Delegação de Santar, da 
Cruz Vermelha Portuguesa, para as quais fui eleito em 2003, tendo sido nomeada uma comissão 
administrativa, a fim de assegurar o normal funcionamento da Delegação. --------------------------
---- No momento em que cesso funções, gostaria de lhe comunicar o quanto importante foi para 
a equipa que liderei, a colaboração prestada por V.ª Ex.ª e pela edilidade a que preside, que 
neste período, nos vários projectos que levamos a cabo e em que nos envolvemos em comum 
como o foram, para citar apenas alguns exemplos, o 1.º Fórum de Divulgação Institucional Cruz 
Vermelha, em 2 de Setembro de 2006, as festas da freguesia de Santar em 2007, a organização 
de dois passeios BTT, sendo um integrado na Feira do Vinho em 2006, a colaboração nas festas 
do município em Junho de 2008 no stand de formação à população, ou o apoio prestado pela 
CVP em 3 anos consecutivos às equipas de voluntariado jovem de protecção à floresta, 
demonstraram a cooperação existente entre as duas instituições. --------------------------------------
---- Cientes de que o município tem as suas próprias prioridades e que as necessidades da Cruz 
Vermelha não serão esquecidas por V.ª Ex.ª uma vez que somos uma força viva e actuante em 
prol da prestação de cuidados de saúde à população do concelho, quero, em meu nome pessoal 



 
Fls.__________ 

Reunião de 12-05-2009 

 

7 

e no da instituição que no concelho representei durante cerca de 6 anos, agradecer a V.ª Ex.ª    
toda a disponibilidade prestada. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
4.5.DOAÇÃO NO ÂMBITO DA CAMPANHA �NELAS SOLIDÁRIA� � TÉCNICO DA 
ENU � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de Abril de 2009, da Técnica Superior de Serviço 
Social, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Doação no âmbito da campanha �Nelas Solidária�. -----------------------------------------------
---- No âmbito do Projecto �Nelas Solidária�, desenvolvido por este Município, em parceria 
com a Rede Social do Concelho de Nelas, este Serviço foi contactado por um responsável da 
Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A., na Urgeiriça, no sentido dos bens constantes da 
lista anexa, que foram abandonados por um dos Técnicos da ENU, serem doados ao referido 
Projecto (com excepção dos que estão sinalizados com uma cruz X). --------------------------------
--- De referir que estes bens seriam de extrema utilidade, tendo em conta a quantidade de 
famílias já identificadas que precisam dos mesmos, como o Serviço já pôde identificar/verificar 
nas Campanhas realizadas até à data. ----------------------------------------------------------------------
---- Deste modo, solicito a V.ª Ex.ª se digne aceitar a referida doação e facultar o transporte do 
material doado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- �Os bens do Dr. Mota, doados, são os que a seguir se indicam: ----------------------------------
---- 1 fogão de gás Ariston; - 1 máquina de lavar roupa Superser; - 1 frigorífico Whirlpool; - 1 
mesa em granito; - 2 mesas de cabeceira (3 gavetas, com tampo em mármore); - 1 termo de 
sofás, em tecido; - 1 móvel de madeira de televisão, com 2 portas; - 1 mesa de cabeceira de 
madeira, com 4 gavetas; - 1 cómoda de madeira com espelho (3+2 gavetas); - 1 cesto de roupa 
em verga; - 1 mesa de televisão contraplacada preta; - 3 vídeos � Sony, Grundy, Panosonic); - 1 
televisão Grundy; - 1 rádio; 1 candeeiro de mesa-de-cabeceira; - 1 rádio despertador Philips; - 1 
termo ventilador Siemens; - 1 ferro de engomar Tlaur; - 1 tábua de engomar; - 1 cobertor; - 1 
colcha; - 2 carpetes; - 2 prateleiras metálicas (4 prateleiras); - 1 cama; - 1 colchão Molaflex; - 2 
contraplacados � base da cama; - 1 quadro para afixar documentos; - 1 garrafa de Vinho do 
Porto D. António; - 1 garrafa de vinho tinto; - 1 garrafa de Baileys; - 1 garrafa Schnapps 
(Apple); - 1 caixa com diversos produtos de limpeza; - 4 caixas grandes com cassetes; - 6 
caixas grandes com livros e revistas; - 24 sacos plásticos com roupa usada e outros materiais; - 
1 par de botas de pescador; - 1 bicicleta de corrida; - 1 frigorífico GE; - 1 termo ventilador; - 1 
secretária; - 1 estante de madeira contraplacada; - 1 colchão de espuma; - 4 cadeiras de cozinha; 
- 1 mesa de cozinha branca; - 1 escadote; - 1 televisão Philips; - 1 anterna interna de televisão; - 
1 cadeira de mesa; - 7 caixas com material diverso (roupa, cassetes, livros); - 1 colchão de 
praia; - 8 sacos com roupa; - 2 latas de óleo; - 1 saco plástico com varinha mágica; - 1 rolo de 
papel aderente; - 1 escorredor de louça com garrafa de vinho; - 1 tábua de cortar; - 1 saco com 
caixa de plástico e tampas; - 1 caixa plástica com talheres, garrafa pequena e panos; - 1 jogo de 
panelas e tachos (6) com 1 frigideira; - 1 frigideira pequena; - 1 taça de vidro; - 1 cafeteira; - 1 
caixa plástica com pratos; - 1 saco plástico com tupperwares; - 1 caixa de madeira com géneros 
de cozinha; - 1 bacia com géneros de cozinha; - 1 caixa de cartão com artigos de cozinha; - 1 
jogo de palavras cruzadas; - 1 jogo Pictionary.� --------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar os bens atrás descritos, nos termos da alínea 
h), do nº. 1, do artº. 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Serviço 
Social, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. ----------- 
4.6.CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROJECTO IMOBILIÁRIO � CDH � ANÁLISE 
DE PROPOSTA DE INTENÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO PARA 
AQUISIÇÃO DE HABITAÇÕES A CUSTOS CONTROLADOS  
---- Presente uma carta, datada de 06 de Maio de 2009, das firmas Nelcivil, Construções Civis 
de Nelas, Ld.ª e Construções Baheva, Ld.ª, que a seguir se transcreve: ------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente do Município de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro --------------------------------
---- Carta de apresentação de Projecto Imobiliário � CDH ---------------------------------------------
---- Vêm pela presente, as empresas Nelcivil, Construções Civis de Nelas, Ld.ª, com sede no 
Chão do Pisco, E.N. n.º 234, Km 90, Apartado 93, 3524-909 Nelas, Viseu e Construções 
Baheva, Ld.ª, com sede na Rua do Mondego, em Nelas, promotoras e empreendedoras de 
projectos imobiliários no Concelho de Nelas, apresentar à Câmara Municipal de Nelas a 
intenção de procederem a mais um investimento no sector imobiliário de significativa dimensão 
para o Concelho de Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------
---- Sendo estes dois investidores, eles próprios promotores imobiliários de âmbito local e 
nacional, encontram-se perfeitamente conscientes da procura e necessidades do mercado, quer 
ela seja na vertente de procura económica, quer da capacidade de endividamento da maioria dos 
agregados familiares à procura da primeira habitação. --------------------------------------------------
---- No contexto de responsabilidade social que uma empresa consolidada, firmemente 
estabelecida e empenhada na manutenção e melhoramento das condições de vida dos mais 
desfavorecidos do seu Concelho, vem o presente consórcio, disponibilizar em primeira mão, a 
oportunidade de, com o Município de Nelas, estabelecerem um protocolo de aquisição de 
habitações a custos controlados para o realojamento de famílias carenciadas e devidamente 
referenciadas pelos serviços municipais e sociais, no âmbito do contrato programa 
PROHABITA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Nota justificativa: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Numa altura em que a economia e o sector produtivo atravessam uma grave crise nacional e 
mundial, o consórcio destas duas entidades propõe-se erigir nesta sede de concelho um conjunto 
habitacional composto até 100 unidades de habitações a custos controlados � CDH, com 
tipologias T1 a T4. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Paralelamente a esta situação, encontramo-nos todos a atravessar uma crise socioeconómica 
grave, de consequências finais na economia e agregados familiares ainda por apurar. -------------
---- Neste sentido, a viabilidade deste investimento imobiliário, torna-se por demais evidente e 
necessária, ainda mais, conhecendo o mercado como se conhece e o estado degradado de um 
conjunto de habitações habitadas por uma �grande� franja da população do concelho. ------------
---- Este concelho pode em última instância, ser considerado como uma plataforma industrial e 
comercial da região centro, quer seja pelas infra-estruturas ferroviárias, quer pelas rodoviárias. 
A sua localização é perfeita para a localização de indústrias do sector secundário. Se por um 
lado esta situação promove o emprego fora do sector agrícola, por outro lado, sabemos que não 
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cria empregos com elevado índice remuneratório. -------------------------------------------------------
---- Segundo os últimos dados estatísticos do INE de Janeiro de 2009, o concelho de Nelas tem 
uma população activa de 64,72%, dos quais 11,77% tem menos de 24 anos. A população jovem 
entre os 0 e 24 anos perfaz a totalidade de 25,10%. -----------------------------------------------------
---- Outro dado relevante, é porventura, o baixo índice escolar da população, que dificulta 
também o acesso e candidatura a empregos mais qualificados, logo melhor remunerado. ---------
---- Por fim, existe ainda um grave problema social emergente em relação a todos aqueles que 
de uma forma ou de outra, estão inseridos numa franja socioeconómica, que não conseguem ou 
não têm rendimentos suficientes para adquirirem, alugarem ou manterem uma habitação 
condigna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face ao exposto, vimos pela presente requerer o deferimento para a elaboração e respectiva 
concretização do protocolo de aquisição entre o Município de Nelas e este Consórcio, nos 
moldes previamente definidos e aprovados no âmbito do programa PROHABITA.� -------------- 
---- A Senhora Presidente informou que o Executivo Municipal tinha uma candidatura 
aprovada, no âmbito do Programa PROHABITA, no sentido de serem construídos vinte e dois 
fogos de habitação social, financiados pelos IRHU. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o projecto apresentado 
pelo consórcio Nelcivil, Construções Civis de Nelas, Ld.ª/ Construções Baheva, Ld.ª, era um 
bom projecto e que tinha �pernas para andar.� -----------------------------------------------------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luís Almeida explicou que, em 
virtude do Executivo Municipal ter uma candidatura aprovada para a construção de vinte e dois 
fogos de habitação social, o Executivo Municipal poderia adquirir esses fogos ao consórcio em 
referência e arrendá-los às famílias carenciadas do concelho. ---------------------------------.--------
---- De seguida, a Senhora Presidente pediu autorização à Câmara para dar a palavra ao 
empreiteiro Senhor João Marcelo Figueiredo, presente na sala, o qual, depois de obtida a 
respectiva autorização, usou da palavra, tendo resumido o ofício atrás descrito e realçado que 
neste tipo de empreitadas o consórcio pagaria IVA à taxa de 5% e não à taxa de 20% e que o 
consórcio precisava que a Câmara Municipal manifestasse intenção de elaborar um protocolo, 
entre as partes, para assim obter financiamento mais facilmente. -------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de elaboração de um protocolo, a 
celebrar entre esta Câmara Municipal e o consórcio Nelcivil � Construções Civis de Nelas, Ld.ª 
/Construções Baheva, Ld.ª, tendo em vista a aquisição de habitações sociais a custos 
controlados, que serão construídos pelo referido consórcio, âmbito do Programa PROHABITA.  
 ---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. ----------- 
4.7.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE ESTA CÂMARA 
MUNICIPAL, O AGRUPAMENTO N.º 604 DO CNE, DE CANAS DE SENHORIM, A 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM, A JUNTA DE 
FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
CANAS DE SENHORIM � RATIFICAÇÃO 
---- Presente um Despacho, datado de 08 de Maio de 2009, da Senhora Presidente da Câmara, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Atendendo à urgência do assunto e no uso da competência que me é conferida pelo n.º 3, 
do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 
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n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovo o Protocolo de Colaboração a celebrar entre esta Câmara 
Municipal, o Agrupamento n.º 604 do Corpo Nacional de Escutas, de Canas de Senhorim, a 
Fábrica da Igreja Paroquial de Canas de Senhorim, a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim 
e o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, devendo o mesmo ser ratificado na 
próxima reunião de Câmara Municipal.� ------------------------------------------------------------------ 
---- Anexo a este Despacho encontra-se um Protocolo de Colaboração, datado de 09 de Maio de 
2009, celebrado entre esta Câmara Municipal, o Agrupamento n.º 604 do Corpo Nacional de 
Escutas, de Canas de Senhorim, a Fábrica da Igreja Paroquial de Canas de Senhorim, a Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim e o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �A Câmara Municipal de Nelas tem especiais responsabilidades na formação e educação 
dos jovens do Município. Nomeadamente, nos termos da alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal, apoiar 
ou comparticipar, pelos meios adequados no apoio a actividades de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra. -----------------------------------------------
---- O Corpo Nacional de Escutas é uma instituição reconhecida de utilidade pública pelo 
Governo, conforme publicação no Diário da República n.º 177 � III Série, de 8 de Agosto de 
1983, e tem por finalidade a educação integral dos jovens, contribuindo para o seu 
desenvolvimento, ajudando-os a realizarem-se plenamente no que respeita às suas 
possibilidades físicas, intelectuais, sociais e espirituais, como pessoas, cristãos e cidadãos 
responsáveis e membros das comunidades onde se inserem. ------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas é proprietária de um edifício sito na localidade de Urgeiriça, 
Freguesia de Canas de Senhorim, deste Concelho de Nelas. -------------------------------------------
---- Com os objectivos de proporcionar ao Agrupamento n.º 604 do Corpo Nacional de Escutas 
o desenvolvimento das suas actividades de formação dos nossos jovens e simultaneamente 
realizar um aproveitamento mais adequado e racional do edifício da Escola Primária de 
Urgeiriça, sem actividade lectiva há três anos, é celebrado entre: -------------------------------------
---- - Câmara Municipal de Nelas, representada pela sua Presidente, Dr.ª Isaura Leonor Marques 
Figueiredo Silva Pedro; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Agrupamento n.º 604 do CNE, representado pelo Chefe de Agrupamento, Agostinho 
Andrade Amaral Matias; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Fábrica da Igreja Paroquial de Canas de Senhorim, representada pelo Pároco Padre Nuno 
Filipe Sousa Santos, adiante designado por Fábrica da Igreja; -----------------------------------------
--- - Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, representada pelo seu Presidente Professor Luís 
Manuel Abrantes Pinheiro; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, representado pelo seu Presidente do 
Conselho Executivo, Professor António José Rodrigues da Cunha, o seguinte Protocolo de 
Colaboração: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Cláusula Primeira � Objecto -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas cede à Fábrica da Igreja, para as actividades do 
Agrupamento n.º 604 do CNE, a utilização, em regime de exclusividade, a título gratuito, do 
edifício situado na localidade de Urgeiriça, denominado Escola Primária de Urgeiriça. -----------
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--- Compete à Fábrica da Igreja, os encargos de instalação, funcionamento e consumo das redes 
de água, esgotos e electricidade, colaborando a Câmara Municipal com a documentação 
necessária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Segunda � Duração --------------------------------------------------------------------------- 
---- Este protocolo vigora pelo prazo de trinta anos, contados a partir da data da sua celebração, 
automaticamente renovável por iguais períodos, salvo denúncia de uma das partes, a qual tem 
de ser comunicada com a antecedência de um ano relativamente ao termo do período inicial ou 
das suas respectivas renovações. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Terceira - Direitos e deveres do Agrupamento n.º 604 do CNE ---------------------- -
---- 1 - Compete ao Agrupamento n.º 604 do CNE a manutenção e conservação do edifício, 
zelando ainda pela limpeza e manutenção do espaço exterior envolvente, em que o edifício se 
insere. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - Toda e qualquer obra de alteração ou acrescento do edifício está sujeita a prévio 
licenciamento da Câmara Municipal de Nelas. -----------------------------------------------------------
---- 3 - O Agrupamento n.º 604 do CNE tem a obrigação de zelar para que a utilização do 
edifício e do espaço envolvente respeite as finalidades e os objectivos que este protocolo 
pretende realizar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4 - O Agrupamento n.º 604 do CNE disponibiliza-se a colaborar em acções promovidas 
pela Câmara Municipal de Nelas em que a sua presença seja considerada pertinente. -------------
---- Cláusula Quarta - Direitos e deveres da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------
---- 1 - A Câmara Municipal de Nelas tem o direito de zelar pelo estrito cumprimento deste 
Protocolo, nomeadamente que a utilização do edifício e do espaço adjacente sirva os objectivos 
enunciados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - É da responsabilidade da Câmara Municipal de Nelas o seguro do imóvel. -----------------
---- 3 - A Câmara Municipal de Nelas, no âmbito das suas atribuições de apoio a actividades de 
interesse municipal, pode, para além do objecto deste Protocolo, deliberar outras formas de 
apoio à actividade desenvolvida pelo Agrupamento n.º 604 do CNE. --------------------------------
---- Cláusula Quinta - Cessação do Protocolo ------------------------------------------------------------
---- Caso se verifique a interrupção das actividades, ou extinção do Agrupamento n.º 604 do 
CNE, o presente Protocolo fica imediatamente revogado. ----------------------------------------------
---- Clausula Sexta - Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim -------------------------------
---- O Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim concorda com os termos do presente 
Protocolo e mais declara que o espaço cedido não é necessário para o normal desenvolvimento 
das suas actividades. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Clausula Sétima - Participação da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim ------------------
---- A Junta de Freguesia de Canas de Senhorim concorda com os termos do presente Protocolo 
e compromete-se, na medida das suas possibilidades a prestar todo o apoio ao desenvolvimento 
das actividades desenvolvidas no edifício. ---------------------------------------------------------------- 
---- O presente Protocolo vai ser assinado pelos Outorgantes e posteriormente sujeito a 
ratificação dos respectivos órgãos colegiais. --------------------------------------------------------------
---- Assinado, pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Leonor 
Marques Figueiredo Silva Pedro; pelo Chefe do Agrupamento n.º 604 do CNE, Agostinho 
Andrade Amaral Matias; pelo Senhor Padre Nuno Filipe Sousa Santos, em representação da 
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Fábrica da Igreja Paroquial de Canas de Senhorim; pelo Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim, Professor Luís Manuel Abrantes Pinheiro e pelo Senhor 
Presidente do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, Professor António José 
Rodrigues da Cunha.� ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração atrás descrito. --   
 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL, REALIZADA EM DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E NOVE: ------------------- 
4.8.AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM � RECTIFICAÇÃO DO 
ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
NELAS, A JUNTA DE FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM, 
CUJO DESPACHO DE APROVAÇÃO FOI RATIFICADO EM REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 14 DE ABRIL DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária desta Câmara Municipal, 
realizada em 14 de Abril de 2009, em que foi ratificado o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 08 de Abril de 2009, que aprovou o Acordo de Colaboração celebrado entre 
esta Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, tendo em vista a ampliação do 
Quartel da referida Associação Humanitária, a Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar o 
acordo de colaboração, atrás referido, no sentido de constar no mesmo que a Câmara Municipal 
comparticipa a ampliação do referido Quartel na percentagem de 30% do valor elegível do 
investimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- Está conforme. ---- 
Unidade Orgânica Administrativa do Município de Nelas, 09 de Junho de 2011. 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
Servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, 

 
_________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
4.9.ATS � AMIGOS TERRAS DE SENHORIM � ASSOCIAÇÃO SOCIAL E 
CULTURAL DA FREGUESIA DE SENHORIM � ACORDO PARA 
COMPARTICIPAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSOS E CENTRO DE DIA 
� RATIFICAÇÃO 
---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária desta Câmara Municipal, 
realizada em 14 de Abril de 2009, em que foi aprovado o acordo a celebrar com a ATS � 
Amigos Terras de Senhorim - Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de 
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Senhorim, em que a Câmara assumiu a responsabilidade de comparticipar em 20% do 
investimento elegível da obra de Construção do Lar de Idosos e Centro de Dia, que a ATS � 
Amigos Terras de Senhorim - Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de 
Senhorim, pretende levar a efeito no lugar de Igreja, Freguesia de Senhorim, deste Concelho de 
Nelas, foi presente à reunião o referido acordo, datado de 29 de Abril de 2009, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, Contribuinte n.º 506834166, representada pela sua 
Presidente, Dr.ª Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e a ATS � Amigos Terras de 
Senhorim, Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de Senhorim, Contribuinte n.º 
508263077, representada por Adelino José Borges Amaral, Contribuinte n.º 153440856, natural 
de Senhorim, portador do Bilhete de Identidade n.º 3597266, emitido em 31.01.02, em Viseu e 
por António Lopes, Contribuinte n.º 164274146, também natural de Senhorim e portador do 
Bilhete de Identidade n.º 2780900, emitido em 21.02.2001, em Viseu, respectivamente 
Presidente e Vice-Presidente da Direcção da referida associação, é acordado o seguinte: ---------
---- Primeiro --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas compromete-se, conjuntamente com a ATS (Amigos Terras 
Senhorim), a assegurar o financiamento da parte não comparticipada pelo Programa QREN, ou 
outro Programa de apoios do Estado ou da Comunidade, referente ao investimento necessário 
para a construção do Lar de Idosos e Centro de Dia, no lugar de Igreja, Freguesia de Senhorim. 
---- Segundo --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A proporção de financiamento da responsabilidade da Câmara Municipal de Nelas será de 
20% (vinte por cento) do valor do investimento elegível, para efeitos de candidatura ao 
Programa QREN. A estimativa de custo que acompanha o projecto de arquitectura é de 
1.405.500,00 � (um milhão, quatrocentos e cinco mil e quinhentos euros) sendo, portanto, de 
281.100,00 � (duzentos e oitenta e um mil e cem euros) o valor estimado a suportar pela 
Câmara. Logo que se conheça o valor da adjudicação da obra, a deliberação quanto à parte da 
sua responsabilidade será ratificada em reunião do órgão executivo. ---------------------------------
---- Terceiro: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas compromete-se a inscrever no seu Orçamento anual, verbas 
correspondentes ao valor da sua responsabilidade, repartido pelos anos que se venha a prever 
para a execução da obra, nunca menos de dois anos. O valor resultante do somatório dessas 
verbas será inscrito no seu Plano Plurianual de Investimentos. ----------------------------------------
---- Quarto ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A ATS (Amigos Terras de Senhorim) compromete-se a promover a construção de um Lar 
de Idosos e Centro de Dia, no lugar de Igreja, Freguesia de Senhorim, nos termos da 
candidatura a apresentar ao Programa QREN e de acordo com o projecto submetido à 
apreciação da Câmara Municipal de Nelas e da Segurança Social. ------------------------------------
---- Quinto ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Lar de Idosos e Centro de Dia a construir por iniciativa da ATS (Amigos Terras de 
Senhorim), enquanto instituição da Rede Social do Concelho de Nelas, será integrado na rede 
de equipamentos sociais do Concelho, podendo assim dar resposta a algumas das necessidades 
da comunidade em que se insere, no âmbito das suas competências e de acordo com o seu plano 
de acção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Sexto ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A ATS (Amigos Terras de Senhorim) compromete-se a desenvolver acções e estabelecer  
acordos de colaboração com outras entidades, nomeadamente empresas, no sentido de garantir 
o financiamento da parte restante dos custos do projecto e bem assim como promover  
campanhas de angariação de fundos, junto da comunidade, para o mesmo fim. --------------------
---- Sétimo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A ATS (Amigos Terras de Senhorim) promoverá o estabelecimento de parcerias e acordos 
de colaboração, com as mais diversas entidades do Concelho e fora dele, nomeadamente com a 
Segurança Social, no sentido de assegurar o funcionamento futuro dos equipamentos que agora 
se propõe construir. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Oitavo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A ATS (Amigos Terras de Senhorim) e a Câmara Municipal de Nelas, poderão promover 
actividades conjuntas, no âmbito do plano de acção e dos Estatutos da ATS, de carácter social, 
cultural ou lúdico, tendo como destinatários colaboradores da Autarquia e familiares ou a 
comunidade em que se insere. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Nono ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas declara a sua disponibilidade para poder integrar um grupo 
de parceiros do Projecto de Construção do Lar de Idosos e Centro de Dia em Senhorim, cuja 
intervenção, em termos legais, se traduzirá na prestação de toda a colaboração possível e 
necessária ao adequado desenvolvimento da execução do Projecto e particularmente em 
contributos específicos para a implementação de acções concretas. -----------------------------------
---- Décimo ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O apoio ao desenvolvimento do Projecto referido no ponto anterior, poderá concretizar-se 
em acções tais como: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Promoção e Divulgação do Projecto e suas acções complementares; --------------------------
---- - Apoio na integração e encaminhamento de utentes e potenciais utentes do Projecto, numa 
perspectiva de optimização das suas capacidades e de satisfação das necessidades da 
comunidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Partilha de informação relevante, quer do ponto de vista técnico, quer no que se refere a 
caracterização e diagnóstico do meio; --------------------------------------------------------------------- 
---- - Possibilidade de partilha de espaços, equipamentos, transportes e técnicos e outros 
profissionais, para realização de actividades a desenvolver, previstas ou não no Projecto; --------
---- - Cooperação técnica a vários níveis, nomeadamente na organização de estágios pré-
profissionais e profissionais, de colaboradores das várias entidades envolvidas no Projecto, bem 
assim como organização de acções de formação sobre matérias de relevo; --------------------------
---- - Atribuição de donativos e subsídios, na medida do possível. ------------------------------------
---- Décimo Primeiro ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento e execução do Projecto de 
Construção do Lar de Idosos e Centro de Dia em Senhorim, enquadram-se numa lógica de 
intercâmbio, partilha de responsabilidades e troca de experiências, entre os vários 
intervenientes, muito em particular o Estado, através da Segurança Social, as Autarquias 
(Câmara Municipal e Juntas de Freguesia), a Rede Social do Concelho, as Empresas, a 
Associação ATS, promotora do Projecto e toda a comunidade em que se insere. -------------------
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---- Assinado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Leonor 
Marques Figueiredo Silva Pedro, pelo Senhor Presidente da Direcção da ATS, Adelino José 
Borges Amaral e pelo Senhor Vice-Presidente da Direcção da ATS, António Lopes.� ------------   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o acordo atrás descrito. ----------------------- 
 

5 � CONTABILIDADE 
 

5.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Abril de 2009, no total de 1.203.491,46 � (um milhão duzentos e três mil 
quatrocentos e noventa e um euros e quarenta e seis cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 61.867,06 � (sessenta e um mil oitocentos e sessenta e sete euros e 
seis cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção 
de Contabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2009 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2009, n.º 11 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, n.º 10, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------ 
5.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 30 de Abril de 2009, 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, referente ao ano lectivo de 2008/2009: ------------------------------------------------------- 
---- Associação de Folhadal: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Fevereiro de 2009 � 501,60 �; ---------------------------------
---- TOTAL: 501,60 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Fevereiro de 2009 � 275,40 �; Março de 2009 � 
464,40 �: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Fevereiro de 2009 � 272,70 �; Março de 2009 � 
386,10 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Fevereiro de 2009 � 189,00 �; Março de 
2009 � 270,00 �; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 1.857,60 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia: ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Jardim de Infância de Santar: Fevereiro de 2009 � 479,25 �; Março de 2009 � 648,00 �; --
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Fevereiro de 2009 � 252,00 �; Março de 2009� 369,00 �; 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Fevereiro de 2009 � 272,25 �; Março de 2009  - 445,50 �;  
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Fevereiro de 2009�378,00 �; Março de 2009�508,50 �;  
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Fevereiro de 2009 � 128,25 �; Março de 2009 � 213,75 �; 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Fevereiro de 2009 � 220,50 �; Março de 2009 � 
281,25 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Fevereiro de 2009 - 344,25 �; Março de 2009�533,25 �. 
---- TOTAL: 5.073,75 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Fevereiro de 2009 � 848,40 �; -------------------------------------
---- TOTAL: 848,40 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Março de 2009 � 596,40 �-------------------------
------ TOTAL: 596,40 �.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Associação do Folhadal � 
Centro Social, Cultural e Recreativo, ao Centro Paroquial de Canas de Senhorim, à Santa Casa 
da Misericórdia de Santar, à Escola Secundária de Nelas e ao Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 30 de Abril de 2009, da Técnica Superior de Educação, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas de 
Folhadal, Nelas, Moreira Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, 
Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2008/2009: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Março de 2009 � 345,60 �; --------------------------------------
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Março de 2009 � 990,90 �; ------------------------------------------ 
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Março de 2009 � 326,70 �; ------------------------------ 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Março de 2009 � 2.605,50 �; -------------------------
---- TOTAL: 4.268,70 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Moreira: Fevereiro de 2009 � 200,25 �; Março de 2009 � 288,00 �; -------------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Fevereiro de 2009 � 463,50 �; Março de 2009 � 582,75 �; ------------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Fevereiro de 2009 � 533,25 �; Março de 2009 � 630,00 �; ----------



 
Fls.__________ 

Reunião de 12-05-2009 

 

17 

---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Fevereiro de 2009 � 769,50 �; Março de 2009 � 931,50 �, 
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Fevereiro de 2009 � 684,00 �; Março de 2009 � 841,50 �; ----------
---- - 1.º CEB de Santar: Fevereiro de 2009 � 654,75 �; Março de 2009 � 758,25 �; ---------------
---- - 1.º CEB de Senhorim: Fevereiro de 2009 � 749,25�; Março de 2009 � 931,50 �; ------------
---- TOTAL: 9.018,00 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Associação do Folhadal: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB do Folhadal: Fevereiro de 2009 � 389,40 �; ---------------------------------------------
---- TOTAL: 389,40 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Fevereiro de 2009 � 1.004,64 �; -------------------------
---- TOTAL: 1.004,64 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Fojo: Março de 2009 � 374,20 �; ----------------------------
---- TOTAL: 374,20 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2008/2009): Março de 2009 � 880,16 �; ------------
---- TOTAL: 880,16 �.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, ao Centro Social Paroquial de 
Canas de Senhorim, à Santa Casa da Misericórdia de Santar, à Associação do Folhadal � Centro 
Social, Cultural e Recreativo, á Escola Secundária de Nelas, ao Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim e ao Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, de Nelas. -------- 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 20 e 30 de Abril de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 20 e 30 de Abril de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 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 de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 20 e 30 de Abril de 2009, a qual fica 
anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E RECIBOS DE 
ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, 
CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA 
D), DO 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 relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a 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 número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores 
alterações, no período compreendido entre 20 e 30 de Abril de 2009, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------------
6.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: MOREIRA. REQUERENTES: JOSÉ CARLOS DE 
FIGUEIREDO SILVÉRIO E ALEXANDRA ABREU FIGUEIREDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de Abril de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 5.337, de 23/04/2009. Local: Moreira. Requerentes: José Carlos de Figueiredo Silvério e 
Alexandra Abreu Figueiredo. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 compra e venda, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável para a constituição de compropriedade do terreno rústico, sito ao �Chão da 
Fonte�, artigo 2417, localizado em Moreira, 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 
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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, emitir parecer favorável à constituição de 
compropriedade de um prédio rústico, sito ao �Chão da Fonte�, inscrito na matriz predial 
rústica da Freguesia de Moreira sob o artigo número artigo 2417, em nome dos requerentes José 
Carlos de Figueiredo Silvério e Alexandra Abreu Figueiredo, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � TABULETA DUPLA FACE 
E TRÊS TABULETAS SIMPLES. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: PROSTAR, LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de Abril de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de Publicidade � Tabuleta dupla face e três tabuletas simples. Registo n.º 13.141, 
de 08/10/2008. Local: Nelas. Requerente: Prostar, Ld.ª. ------------------------------------------------ 
---- I � Requerimento: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de uma tabuleta dupla face junto da �Rotunda de 
Seia�, próxima da entrada da Rua do Mondego, com as dimensões de 1,50 m x 0,45 m e três 
tabuletas simples, com as dimensões de 1,00 m x 0,45 m, junto à �Rotunda Luminosa�, 
�Rotunda de Mangualde� e �Rotunda de Viseu�, respectivamente, de acordo com o esquema 
apresentado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- II - Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- 2. Salvo melhor opinião, a tabuleta dupla face deverá ser desmembrada em duas tabuletas 
simples, nos locais indicados na fotografia seguinte. ----------------------------------------------------
----- Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento das duas tabuletas, junto à 
�Rotunda de Seia�, desde que a tabuleta sinalizadora seja colocada no local determinado pelos 
Serviços, conforme as fotografias anteriores. ------------------------------------------------------------- 
---- 3. Estes Serviços encontram-se a elaborar uma alteração ao Regulamento de Publicidade do 
Município de Nelas, de forma a enquadrar e coordenar de forma mais eficaz a afixação de 
publicidade no Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, quanto à solicitação de afixação das restantes três tabuletas simples solicitadas, 
junto à �Rotunda Luminosa�, �Rotunda de Mangualde� e �Rotunda de Viseu�, julgo que se 
deverá aguardar o estudo previsto no projecto de alteração ao Regulamento de Publicidade do 
Município de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade, requerido 
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pela firma Prostar, Ld.ª, a colocar na Rotunda de Seia, ficando as restantes três tabuletas a 
aguardar a alteração ao Regulamento de Publicidade do Município, nos termos e de acordo com 
a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------
6.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
MESAS E CADEIRAS. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: JOSÉ MANUEL CARDOSO 
PAIVA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 30 de Abril de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Registo n.º 5.191, de 21/04/2009. Local: 
Nelas. Requerente: José Manuel Cardoso Paiva. --------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar a renovação da autorização para ocupação da via pública, com 
mesas e cadeiras, numa extensão de 28,00 m2, em frente ao seu estabelecimento �Pérola Doce�, 
nos meses de Maio a Agosto, com a montagem de um estrado de madeira com um resguardo 
em todo o perímetro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Com a ocupação da via pública será ocupado um lugar de estacionamento. -----------------
---- 2. Assim, deixo à consideração de V.ª Ex.ª o deferimento, ou não, da ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, numa área de 28,00 m2, devendo a esplanada ser devidamente 
delimitada e desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas. --------------------------
---- 3. Mais informo que caso a ocupação da via pública seja deferida, o requerente deverá 
previamente indicar nos Serviços quais os materiais, cores, esquema construtivo e vedação a 
utilizar e obter o respectivo parecer favorável. ----------------------------------------------------------- 
---- Posteriormente, os Serviços Municipais deverão estar presentes durante a montagem. -------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do licenciamento de ocupação 
da via pública com mesas e cadeiras, requerida por José Manuel Cardoso Paiva, junto do seu 
estabelecimento �Pérola Doce�, sito em Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
 

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
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__________________________________________ 


