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ACTA Nº. 6 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA E UM DE 
MARÇO DE DOIS MIL E NOVE 

 
---- Aos trinta e um dias do mês de Março 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 Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, 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. ---- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 10 de Março de 2009, a qual 
tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que se absteve na votação da 
acta da reunião ordinária de 10 de Março de 2009, em virtude de não ter estado presente na 
referida reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 88.448,85 � (oitenta e oito mil quatrocentos e 
quarenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos); - De operações extra orçamentais: 154.316,58 
� (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e dezasseis euros e cinquenta e oito cêntimos). ------ 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Centro de Dia/Creche/Jardim de Infância em Vilar Seco � Arranjos exteriores a executar 
pela Câmara Municipal � Aprovação; --------------------------------------------------------------------- 
---- - Melhoramento do arruamento interior das Carvalhas, Freguesia de Senhorim � Acordo � 
Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou a Proposta de 
Deliberação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Na sequência dos títulos de Campeão Distrital de Viseu em Futsal, conquistados pelas 
equipas de Juniores e Seniores do Académico Basket Clube de Nelas e considerando que: -------
---- 1. A conquista daqueles títulos engrandece o nome da Vila de Nelas e de todo o concelho, 
enchendo de orgulho todos os nelenses; -------------------------------------------------------------------
---- 2. Face aquelas vitórias, as equipas campeãs disputarão no próximo ano os respectivos 
campeonatos nacionais, levando ainda mais longe o nome de Nelas; ---------------------------------
---- 3. Sendo o ABC um clube modelo, essencialmente virado para a formação desportiva e 
cívica de jovens, os títulos não são a essência da sua existência mas são sempre o corolário do 
seu trabalho; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. A política desportiva da autarquia, consubstanciada na quase duplicação do valor do 
subsídio atribuído ao clube e aumento substancial no apoio logístico, nomeadamente ao nível de 
transportes, também sai premiada por estes títulos; ------------------------------------------------------
---- 5. A gestão do clube e das verbas que recebe, quer dos subsídios camarários, quer de 
patrocínios e outros apoios privados, merece ser enaltecida e indicada como modelo a seguir 
por outras instituições e associações. ----------------------------------------------------------------------
---- Propõe-se à Câmara Municipal a aprovação de um voto de louvor ao ABC de Nelas, 
naturalmente extensivo a todos os seus dirigentes, técnicos, atletas, sócios, simpatizantes, 
apoiantes e demais pessoas que ao longo de mais de 20 anos contribuíram para a criação e 
fortalecimento do ABC de Nelas. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação, foi a Proposta de Deliberação atrás descrita, aprovada por unanimidade. ---
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral também tinha para apresentar uma 
proposta de teor idêntico, mas prescindiu dessa apresentação, tendo votado favoravelmente a 
proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. -------- 

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 

1.1.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � MARIA 
DE LURDES GONÇALVES PAIS NOVAIS DE ALMEIDA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 12 de Março de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase-------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram a  
proprietária Maria de Lurdes  Gonçalves  Pais Novais de Almeida, contribuinte n.º 120355582, 
residente na Rua Albino Pais, n.º 27 � 2.º, 3520-033 Nelas, que acordou o seguinte: -------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

1 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, é ocupada no 
terreno da proprietária uma parcela com a área de 5.049 m2, para ser 
incluída no domínio público. ------------------------------------------------- 

 
 
 
25.245,00 � Terreno  5.049 m2   5,00 � 25.245,00 � 
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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 proprietária Maria de Lurdes Gonçalves Pais Novais de Almeida, pela quantia de vinte e 
cinco mil duzentos e quarenta e cinco euros, necessário para a construção da �Variante à E.N. 
n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase�, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de 
acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ------------------------ 
1.2.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � 
EDUARDO DA COSTA TELES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de Março de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase-------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços foram contactos pelo Sr. 
Eduardo da Costa Teles, contribuinte n.º 125400497, residente na Avenida António Monteiro, 
Lar de São Miguel, 3520 Nelas, que informou ser ele o arrendatário da parcela de terreno 
identificada com o n.º 1, que virá ser ocupada pela Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase. ------------
---- A parcela é propriedade de Maria de Lurdes Gonçalves Pais Novais de Almeida, que 
concordou que fosse pago ao arrendatário, o seguinte: -------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

1 - Pilares 77 1,00 � 77,00 �  
 
1.509,50 � 

- Videiras        373 2,50 �   932,50 � 
- Árvores de Fruto  25        20,00 �   500,00 � 

---- 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 o pagamento de mil quinhentos e nove 
euros e cinquenta cêntimos ao Senhor Eduardo da Costa Teles, na qualidade de arrendatário de 
Maria de Lurdes Gonçalves Pais Novais de Almeida, referente ao pagamento de pilares, 
videiras e árvores de fruto, inutilizados com a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas 
� 2.ª Fase�, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3.BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS � RECTIFICAÇÃO 
DA EX-E.N. N.º 231, EM VILAR SECO � RECTIFICAÇÃO DA EXPROPRIAÇÃO A 
JOAQUIM ANTUNES � APROVAÇÃO 
--- Presente uma informação, datada de 23 de Março de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Beneficiação/Reparação de Estradas Municipais � Rectificação da Ex-E.N. n.º 231, em 
Vilar Seco � Rectificação da Expropriação a Joaquim Antunes. --------------------------------------- 
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---- - Com o início dos trabalhos na rectificação de uma zona de curvas da Ex. E. N. n.º 231, em 
Vilar Seco, onde se têm verificado vários acidentes, foi necessário expropriar, na reunião de 11 
de Junho de 2008, uma parcela de terreno, propriedade de Joaquim Antunes, contribuinte n.º 
107862506, residente na Rua do Matadouro, n.º 6, 3520-225 Vilar Seco, que acordou o 
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
 Com o decorrer das obras de alargamento da Ex. E. N. n.º 231, em 

Vilar Seco, foram entretanto inutilizadas mais 5 oliveiras. ---------------  
 
 
250,00 � Oliveiras 5 50,00 � 250,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No levantamento inicial efectuado pelos Serviços estas árvores não foram contabilizadas 
pelo que solicito a V.ª Ex.ª aprovação para o seu pagamento de acordo com os valores unitários 
aprovados em 11 de Junho de 2008. ----------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de duzentos e cinquenta 
euros, ao Senhor Joaquim Antunes, correspondentes à inutilização de mais cinco oliveiras na 
parcela de terreno, cuja expropriação foi aprovada em reunião ordinária de 11 de Junho de 
2008, necessário para a obra de: �Beneficiação/Reparação de Estradas Municipais � 
Rectificação da Ex. EN 231, em Vilar Seco�, nos termos e de acordo com a informação do 
Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
1.4.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO/RUA DO SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO A ADELINO FRANCISCO BÁRBARA � RECTIFICAÇÃO - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 26 de Março de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Variante à Aguieira (Lig. Cemitério/Rua do Salgueiro) � Rectificação. ------------------------
---- - Em reunião de 29/07/2008 a Câmara Municipal de Nelas deliberou aprovar a expropriação 
de uma parcela de terreno pertencente a Adelino Francisco Bárbara, para efeitos de construção 
da Nova Variante à Aguieira, nas seguintes condições: -------------------------------------------------
---- O proprietário aceitou ceder o terreno necessário para a construção da estrada sem qualquer 
indemnização pecuniária, desde que lhe seja cedida a parte restante adquirida a Maria Eugénia 
Pais Lopes Seixas, já inscrita a favor do Município de Nelas, na matriz predial rústica sob o n.º 
1939, sita em �Eiras�, Freguesia de Aguieira, que é contíguo com a sua parcela. -------------------
-- Para efeitos de escritura propõe-se que ao terreno a ceder seja atribuído o valor de 2.650,00 �. 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Os serviços informam que a parcela sobrante composta por terreno de vinha e oliveira, 
adquirida a Maria Eugénia Pais Lopes Seixas, não é necessário para a construção da estrada, 
pelo que não se vê inconveniente na sua cedência. ------------------------------------------------------ 
---- Assim, solicito a V.ª Ex.ª aprovação para ser efectuada a respectiva escritura, como forma 
de pagamento pela área de terreno ocupada com a construção da Variante da Aguieira, em 
virtude do seu valor e área ser aproximado. --------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada em reunião de 29 de 
Julho de 2008, autorizando a cedência de um terreno inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 1939, sito às Eiras, Freguesia de Aguieira, ao qual é atribuído o valor de 2.650 euros, 
a Adelino Francisco Bárbara, a título de pagamento de uma parcela de terreno que lhe foi 
expropriada com a obra de: �Variante à Aguieira (Lig. Cemitério/Rua do Salgueiro)�, nos 
termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------- 
1.5.CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DO ART.º 408, DO 
DEC.LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO � CÓDIGO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, 
PARA ATRIBUIÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR DO PARQUE DE SÃO MIGUEL, 
EM NELAS, PARA O QUINQUÉNIO 2009-2013 - PROGRAMA DE CONCURSO/ 
CADERNO DE ENCARGOS � APROVAÇÃO 
---- Presente o Programa de Concurso/Caderno de Encargos, datado de 18 de Março de 2009, 
para atribuição da exploração do Bar do Parque de São Miguel, em Nelas, para o quinquénio 
2009/2013, para apreciação e aprovação. ----------------------------------------------------------------- 
---- Depois de tecidas várias considerações sobre o conteúdo do mesmo, foi deliberado por 
unanimidade, retirar o artigo 6. e aprovar o referido Programa de Concurso/Caderno de 
Encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, abrir concurso para a concessão da 
exploração do Bar do Parque de São Miguel, em Nelas, para o quinquénio de 2009-2013, 
devendo as propostas serem entregues até ao dia 27 de Abril de 2009, para serem abertas na 
reunião ordinária pública do dia seguinte. ---------------------------------------------------------------- 
---- Assim, a versão final do Programa de Concurso/Caderno de Encargos para atribuição da 
exploração do Bar do Parque de São Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2009/2013, é a 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- �Concessão de Serviços Públicos, nos termos do Art.º 408, do Dec.Lei nº 18/2008, de 29 de 
Janeiro, Código dos Concursos Públicos, para atribuição da exploração do Bar do Parque de 
São Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2009/2013. -------------------------------------------------- 
---- Artigo 1.º a) Entidade Contratante: Câmara Municipal de Nelas, NIPC 506834166, - Praça 
do Município � 3520 - 001 Nelas; Telefone 232 941 300; FAX 232 940 899; E-mail 
cmn@mail.telepac.pt ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 2.º - Órgão que tomou a decisão de deliberar: Câmara Municipal de Nelas. ------------
---- Artigo 3.º - Local, dia e hora da abertura das propostas: No dia e hora designados no 
respectivo Edital, realizar-se-á, em reunião da Câmara Municipal, a abertura das propostas 
apresentadas para adjudicação de �Exploração do Bar do Parque S. Miguel, em Nelas para o 
quinquénio 2009/2013�. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 4.º Prazo de entrega das propostas: As propostas bem como os documentos que a 
acompanham devem ser entregues em formato de papel e encerrados em invólucro opaco e 
fechado em cujo rosto deve conter a expressão �Contém proposta para atribuição da exploração 
do Bar do Parque de São Miguel, em Nelas�, a designação da entidade adjudicante e dirigida à 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas � Praça do Município, 3520 � 001 Nelas. ---------
---- Artigo 5.º Prazo para apresentação da proposta: A proposta deverá ser apresentada até às 
16.00 horas do dia 27 de Abril de 2009; ----------------------------------------------------------------- 

mailto:cmn@mail.telepac.pt
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---- Artigo 6.º Documentos que acompanham as propostas: Os concorrentes deverão apresentar, 
juntamente com a proposta, os seguintes documentos: --------------------------------------------------
---- 1) Bilhete de identidade; --------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Cartão de contribuinte fiscal; -----------------------------------------------------------------------
---- 3) Cartão de empresário em nome individual ou cartão de pessoa colectiva, consoante se 
trate de concorrente singular de empresário em nome individual ou de pessoa colectiva; ---------
---- 4) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou 
IRC, na qual se contenha o carimbo de recibo, ou para os concorrentes não empresários 
declaração em como se comprometem a apresentar declaração de início de actividade no prazo 
de oito dias a contar do recebimento da comunicação de lhes haver sido comunicada a 
concessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5) Declaração do concorrente com indicação da sua experiência profissional no ramo; -------
---- 6) Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em 
conformidade com o modelo de declaração (Anexo I) que se anexa, assinada pelo concorrente 
ou por representante que tenha poderes para o obrigar. ------------------------------------------------- 
---- Artigo 7.º - Modo de apresentação das propostas: As propostas devem ser redigidas 
obrigatoriamente em língua portuguesa com letra bem legível, sem rasuras nem emendas e 
devem contar, pelo menos, com o nome do concorrente, respectiva morada ou sede social. ------
---- O valor da proposta deverá ainda ser indicado por extenso e por algarismos e não deve 
incluir IVA, entendendo-se que na falta daquela menção, o preço apresentado não inclui aquele 
imposto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 8.º - Obrigações do Concessionário: Constituem obrigações do concessionário: ------
---- a) Informar o concedente de qualquer circunstância que possa condicionar o normal 
desenvolvimento das actividades concedidas; ------------------------------------------------------------ 
---- b) Fornecer ao concedente, ou a quem este designar para o efeito, qualquer informação ou 
elaborar relatórios específicos sobre aspectos relacionados com a execução do contrato, desde 
que solicitadas por escrito; ---------------------------------------------------------------------------------- 
----- c) Obter todas as licenças, certificações, credenciações e autorizações necessárias ao 
exercício das actividades integradas ou de algum modo relacionadas com o objecto do contrato, 
salvo estipulação contratual em contrário; ---------------------------------------------------------------- 
---- d) Quaisquer outras previstas na lei ou no contrato. ------------------------------------------------
---- Artigo 9.º - Direitos do Concessionário: Constituem direitos do concessionário: --------------
---- a) Explorar, em regime de exclusivo, a obra pública ou a serviço público concedidos; -------
---- b) Receber a retribuição prevista no contrato; -------------------------------------------------------
---- c) Utilizar, nos termos da lei e do contrato, os bens do domínio público necessários ao 
desenvolvimento das actividades concedidas; ------------------------------------------------------------ 
---- d) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato. ------------------------------------------------
---- Artigo 10. º - Prazo de manutenção das propostas: Os concorrentes são obrigados a manter 
as respectivas propostas pelo prazo de 66 dias contados da data do termo do prazo fixado para a 
apresentação das propostas. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 11.º - Critério de adjudicação: A adjudicação será efectuada à proposta mais 
vantajosa atendendo aos seguintes factores, enumerados por ordem decrescente da sua 
importância: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- a) Preço anual - 50%; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- b) Experiência profissional dos concorrentes -30%; ------------------------------------------------ 
---- c) Residência na área do Concelho de Nelas � 20%. ------------------------------------------------ 
---- A classificação final será obtida pelo somatório das classificações atribuídas a cada um 
deles de acordo com as seguintes fórmulas: --------------------------------------------------------------
---- a) Preço anual - Pr = P/PA X 50. Pr = Pontuação atribuída ao preço em percentagem; P = 
Valor da proposta. PA = Valor da proposta de mais alto preço; Os critérios b) e c) serão 
pontuados de acordo com o seguinte: ---------------------------------------------------------------------- 
---- b) Experiencia profissional dos concorrentes: 1) Experiência no ramo de actividade. 0 anos 
� 10 pontos; Por cada ano a mais soma 2 pontos. --------------------------------------------------------
---- c) Residência: 1) Na área do concelho - 10 pontos; 2) Fora da área do concelho - 0 pontos; -
---- A classificação final será obtida pelo somatório das classificações atribuídas a cada um 
deles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A fórmula para a sua determinação é PA = P + EP + R em que PA = pontuação atribuída ao 
factor �pagamento anual�, em percentagem, P = pontuação atribuída ao �preço�, EP = 
pontuação atribuída à �experiência profissional�, R = pontuação atribuída à �residência�. -------
---- Artigo 12.º - Pagamento do preço estipulado: O preço da exploração é pago em duodécimos 
mensais, no Sector de Taxas e Licenças da Divisão Administrativa da Câmara Municipal, do 
dia 1 ao dia 10 do mês anterior àquele a que disser respeito, sendo actualizável anualmente de 
acordo com o factor legal de correcção que vier a vigorar no mesmo período, para as rendas de 
estabelecimentos comerciais e ou industriais. ------------------------------------------------------------
---- Artigo 13.º - Prazo/Duração: A exploração é atribuída pelo prazo de cinco anos, com início 
no mês seguinte ao da comunicação de adjudicação, renovando-se automaticamente após o seu 
termo por período de apenas um ano, se não for denunciada por qualquer das partes e por 
escrito, com a antecedência mínima de 90 dias. ---------------------------------------------------------- 
---- Artigo 14.º - Realização de obras: O beneficiário da exploração fica obrigado a realizar, 
exclusivamente à sua custa, todas as obras e benfeitorias necessárias à instalação e 
funcionamento do bar, designadamente as referentes ao fornecimento de água e electricidade. 
Todas as obras de conservação e benfeitorias a empreender pelo beneficiário da exploração, 
necessitam de consentimento prévio da Câmara Municipal de Nelas, dado por escrito. -----------
---- Artigo 15.º - Bens afectos à concessão:  -------------------------------------------------------------- 
---- 1 - À concessão corresponde um estabelecimento, que integra os bens móveis e imóveis 
afectos àquela e os direitos e obrigações destinados à realização do interesse público subjacente 
à celebração do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se afectos à concessão todos 
os bens existentes à data de celebração do contrato, assim como os bens a criar, construir, 
adquirir ou instalar pelo concessionário em cumprimento do mesmo, que sejam indispensáveis 
para o adequado desenvolvimento das actividades concedidas, independentemente de o direito 
de propriedade pertencer ao concedente, ao concessionário ou a terceiros. --------------------------
---- 3 - O concessionário só pode onerar bens do domínio público afectos à concessão mediante 
autorização, que deve acautelar a compatibilidade daquela oneração com o normal 
desenvolvimento das actividades concedidas. ------------------------------------------------------------
---- 4 - O concessionário só pode alienar ou onerar bens próprios essenciais ao desenvolvimento 
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das actividades concedidas mediante autorização do concedente, que deve salvaguardar a 
existência de bens funcionalmente aptos à prossecução daquelas actividades. ----------------------
---- 5 - O concessionário pode alienar ou onerar bens próprios não essenciais ao 
desenvolvimento das actividades concedidas desde que garanta a existência de bens 
funcionalmente aptos à prossecução daquelas actividades. ---------------------------------------------
---- 6 - Tratando-se de bens abrangidos, nos termos do contrato, por cláusula de transferência, à 
respectiva alienação ou oneração é aplicável o disposto no n.º 4. -------------------------------------
---- 7 - O concessionário pode tomar de aluguer, por locação financeira ou por figuras 
contratuais afins bens e equipamentos a afectar à concessão desde que seja reservado ao 
concedente o direito de, mediante contrapartida, aceder ao uso desses bens e suceder na 
respectiva posição contratual em caso de sequestro, resgate ou resolução da concessão, não 
devendo, em qualquer caso, o prazo de vigência do respectivo contrato exceder o prazo de 
vigência do contrato de concessão a que diga respeito. -------------------------------------------------
---- Artigo 16.º - Equipamentos e benfeitorias introduzidas: ------------------------------------------- 
---- 1. Todo o equipamento é da conta e responsabilidade do concessionário; -----------------------
---- 2. Todas as obras e benfeitorias, bem como o equipamento fixo existente ou a adquirir pelo 
beneficiário da exploração no termo da concessão, passam automaticamente para a propriedade 
da Câmara Municipal de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 17.º - Direitos do concedente: ----------------------------------------------------------------- 
---- Constituem direitos do concedente, a exercer nos termos e condições do contrato ou da lei e 
com os efeitos que destes resultem: ------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Estabelecer as tarifas mínimas e máximas pela utilização das obras públicas ou dos 
serviços públicos; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Sequestrar a concessão; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- c) Resgatar a concessão; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Exigir a partilha equitativa do acréscimo de benefícios financeiros, nos termos do 
disposto no artigo 341.º; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato. ------------------------------------------------
---- Artigo 18.º Sequestro: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Em caso de incumprimento grave pelo concessionário de obrigações contratuais, ou 
estando o mesmo iminente, o concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o 
desenvolvimento das actividades concedidas. ------------------------------------------------------------ 
---- 2 - O sequestro pode ter lugar, designadamente, nas seguintes situações: -----------------------
---- a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, total ou parcial, de 
actividades concedidas; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e regular 
desenvolvimento das actividades concedidas ou no estado geral das instalações e equipamentos 
que comprometam a continuidade ou a regularidade daquelas actividades ou a integridade e 
segurança de pessoas e bens. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 19.º - Obrigações legais: O beneficiário da exploração fica obrigado ao cumprimento 
das disposições legais aplicáveis aos estabelecimentos de restauração e bebidas e ao pagamento 
de todas as taxas, licenças e impostos, despesas de telefone, água e luz e ainda todos e 
quaisquer outros encargos que forem devidos pela exploração quer à fazenda nacional, quer à 
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Câmara Municipal de Nelas, quer ainda, a quaisquer outras entidades. ------------------------------
---- Artigo 20.º - Exploração das instalações: O beneficiário da exploração garantirá sempre em 
boas condições de higiene e limpeza do bar, esplanada e zona envolvente, bem como 
providenciará por que seja mantida a maior compostura do seu pessoal e dos frequentadores das 
instalações concessionadas. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 21.º - Resolução unilateral do contrato de concessão: A Câmara Municipal reserva-
se o direito de intervir em qualquer momento e dar por finda a exploração, sem pagamento de 
qualquer indemnização, caso não estejam a ser cumpridas as normas previstas no Caderno de 
Encargos ou outras não previstas, mas que prejudiquem terceiros ou sejam ofensivas da moral 
pública ou quando, no prazo que lhe for intimado, o beneficiário da exploração não ter 
providenciado no sentido de dar cumprimento às obrigações impostas neste Programa de 
Concurso/Caderno de Encargos. ----------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 22.º - Transmissão das instalações: Em caso algum, o beneficiário da exploração 
poderá dar de trespasse, sublocar ou ceder a qualquer outro título, mesmo temporário ou 
acidentalmente, o estabelecimento. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Artigo 23.º - Proibição de conversão do contrato: O beneficiário da exploração não poderá 
alegar a seu favor qualquer titulo ou disposição de lei respeitante ao inquilinato comercial e/ou 
outro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 24.º - Horário de funcionamento: O bar terá os horários de funcionamento aprovados 
para estabelecimentos do mesmo ramo existentes no concelho de Nelas e licenciados pelas 
competentes autoridades oficiais. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Artigo 25.º - Qualidade dos utensílios e equipamentos: Todo o equipamento necessário ao 
normal funcionamento bem como os materiais de utilização ou de serviço e outros utensílios, 
cuja aquisição compete ao concessionário, como louças, talheres, toalhas de mesa e tudo o 
restante necessário ao funcionamento do bar, deverá ser de qualidade e apresentação condignas 
com as instalações em que se inserem. -------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 26.º - Suspensão: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Em caso de incumprimento grave pelo concessionário de obrigações contratuais, ou 
estando o mesmo iminente, o concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o 
desenvolvimento das actividades concedidas. ------------------------------------------------------------ 
---- 2 - O sequestro pode ter lugar, designadamente, nas seguintes situações: -----------------------
---- a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, total ou parcial, de 
actividades concedidas; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e regular 
desenvolvimento das actividades concedidas ou no estado geral das instalações e equipamentos 
que comprometam a continuidade ou a regularidade daquelas actividades ou a integridade e 
segurança de pessoas e bens. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 - Verificada a ocorrência de uma situação que pode determinar o sequestro da concessão, 
o concedente notifica o concessionário para, no prazo que lhe for razoavelmente fixado, 
cumprir integralmente as suas obrigações e corrigir ou reparar as consequências dos seus actos, 
excepto tratando-se de uma violação não sanável. ------------------------------------------------------- 
---- 4 - Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre o concedente e as entidades 
financiadoras, o direito destas de intervir na concessão nas situações de iminência de sequestro, 
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este apenas pode ter lugar depois de o concedente notificar a sua intenção às entidades 
financiadoras. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 - Em caso de sequestro, o concessionário suporta os encargos do desenvolvimento das 
actividades concedidas, bem como quaisquer despesas extraordinárias necessárias ao 
restabelecimento da normalidade da execução ou exploração da obra pública ou da normalidade 
da exploração do serviço público. -------------------------------------------------------------------------- 
---- 6 - O sequestro mantém-se pelo tempo julgado necessário pelo concedente, com o limite 
máximo de um ano, sendo o concessionário notificado pelo concedente para retomar o 
desenvolvimento das actividades concedidas, na data que lhe for fixada. ----------------------------
---- 7 - Se o concessionário não puder ou se se opuser a retomar o desenvolvimento das 
actividades concedidas ou se, tendo-o feito, continuarem a verificar -se os factos que deram 
origem ao sequestro, o concedente pode resolver o contrato. ------------------------------------------
---- Artigo 27.º - Resgate por parte do concedente: ------------------------------------------------------
---- 1 - O concedente pode resgatar a concessão, por razões de interesse público, após o decurso 
do prazo fixado no contrato ou, na sua falta, decorrido um terço do prazo de vigência do 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - O resgate é notificado ao concessionário no prazo previsto no contrato ou, na sua falta, 
com pelo menos seis meses de antecedência. -------------------------------------------------------------
---- 3 - Em caso de resgate, o concedente assume automaticamente os direitos e obrigações do 
concessionário directamente relacionados com as actividades concedidas desde que constituídos 
em data anterior à da notificação referida no número anterior. -----------------------------------------
---- 4 - As obrigações assumidas pelo concessionário após a notificação referida no n.º 2 apenas 
vinculam o concedente quando este haja autorizado, prévia e expressamente, a sua assunção. ---
---- 5 - Em caso de resgate, o concessionário tem direito a uma indemnização correspondente 
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o benefício 
que resulte da antecipação dos ganhos previstos. --------------------------------------------------------
---- 6 - A indemnização referida no número anterior é determinada nos termos do contrato ou, 
quando deste não resulte o respectivo montante exacto, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 566.º do Código Civil. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 7 - O resgate determina a reversão dos bens do concedente, afectos à concessão, bem como 
a obrigação de o concessionário entregar àquele os bens abrangidos, nos termos do contrato, por 
cláusula de transferência. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 8 - A caução e as garantias prestadas são liberadas um ano após a data do resgate, mediante 
comunicação dirigida pelo concedente aos respectivos depositários ou emitentes. -----------------
---- Artigo 28.º - Resolução pelo concedente: ------------------------------------------------------------ 
---- 1 - Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste 
previstos e do direito de indemnização nos termos gerais, o concedente só pode resolver o 
contrato quando se verifique: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Desvio do objecto da concessão; ------------------------------------------------------------------- 
---- b) Cessação ou suspensão, total ou parcial, pelo concessionário da execução ou exploração 
de obras públicas ou da gestão do serviço público, sem que tenham sido tomadas medidas 
adequadas à remoção da respectiva causa; ---------------------------------------------------------------- 
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---- c) Recusa ou impossibilidade do concessionário em retomar a concessão na sequência de 
sequestro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- d) Repetição, após a retoma da concessão, das situações que motivaram o sequestro; --------
---- e) Ocorrência de deficiência grave na organização e desenvolvimento pelo concessionário 
das actividades concedidas, em termos que possam comprometer a sua continuidade ou 
regularidade nas condições exigidas pela lei e pelo contrato; ------------------------------------------
---- f) Obstrução ao sequestro; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- g) Sequestro da concessão pelo prazo máximo permitido pela lei ou pelo contrato. -----------
---- 2 - Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre o concedente e as entidades 
financiadoras, o direito destas de intervir na concessão nas situações de iminência de resolução 
da concessão pelo concedente, esta apenas pode ter lugar depois de o concedente notificar a sua 
intenção às entidades financiadoras. ----------------------------------------------------------------------- 
---- 3 - A resolução do contrato determina, além dos efeitos previstos no contrato, a reversão 
dos bens do concedente e a obrigação de o concessionário entregar àquele, no prazo que lhe 
seja fixado na notificação a que se refere o número anterior, os bens afectos à concessão 
abrangidos por eventual cláusula de transferência. ------------------------------------------------------ 
---- Artigo 29.º - Termo da concessão: O beneficiário da exploração obriga-se, finda a 
concessão, a entregar a parte do edifício e as demais instalações utilizadas em perfeito estado de 
conservação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 30.º - Casos omissos: Os casos omissos no presente Programa de Concurso/Caderno 
de Encargos serão resolvidos e decididos, caso a caso, pela Câmara Municipal de Nelas. --------
---- Artigo 31.º - Falsidade de documentos e declarações: ----------------------------------------------
---- A falsificação de qualquer documento ou a prestação de falsas declarações determina a 
caducidade da adjudicação concessão que será comunicada à entidade competente para efeitos 
de procedimento criminal, conforme previsto no artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 
de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 32.º - À Câmara Municipal de Nelas reserva-se o direito de proceder ou não à 
adjudicação, caso as condições apresentadas nas propostas não convenham aos seus interesses.�  
1.6.MELHORAMENTO DO ARRUAMENTO INTERIOR DAS CARVALHAS, 
FREGUESIA DE SENHORIM � ACORDO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente: 
�Atendendo à urgência, nos termos do n.º 3, do art.º 68, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
aprovo o presente acordo� datado de 31 de Março de 2009 e exarado no Acordo celebrado em 
31 de Março de 2009, entre Ana Maria Marques da Costa, a Junta de Freguesia de Senhorim e a 
Câmara Municipal de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------
---- �Melhoramento do arruamento interior das Carvalhas � Freguesia de Senhorim � Acordo ---
---- Face à necessidade de alargar o arruamento interior das Carvalhas na zona antes da Igreja, 
onde há uma antiga construção que reduz substancialmente a visibilidade e que dificulta o 
tráfego rodoviário, estes serviços, com a colaboração da Junta de Freguesia de Senhorim, 
contactaram Ana Maria Marques da Costa, contribuinte n.º 121724034 e José Carlos Marques 
da Costa, contribuinte n.º 183775996, ambos residentes na Rua Jorge Amado, n.º 14, R/C, 
Quinta da Lavoeira, 3530-245 Mangualde, que acordaram e comprometem-se no seguinte: ------
---- Ana Maria Marques da Costa: -------------------------------------------------------------------------
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---- - Vender pelo valor de 12.500 euros o artigo matricial 461 � Urbano, sito em Carvalhas, na 
Freguesia de Senhorim, Concelho de Nelas, com a área de 114 metros quadrados, confrontando 
a norte com a estrada, sul com António Fernandes Marques, nascente com servidão e poente 
com próprio, para integração na via pública; -------------------------------------------------------------
---- - Ceder terreno de cultivo para efeitos de melhoramento na envolvente da Associação e 
Fontanário das Carvalhas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Junta de Freguesia de Senhorim: -------------------------------------------------------------------- 
---- - Pagar o preço de 12.500 euros, para compra do artigo matricial 461 � Urbano, sito em 
Carvalhas, na Freguesia de Senhorim, Concelho de Nelas, com a área de 114 metros quadrados, 
confrontando a norte com a estrada, sul com António Fernandes Marques, nascente com 
servidão e poente com próprio, para integração na via pública; ---------------------------------------
---- A Câmara Municipal de Nelas: ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Efectuar, depois da demolição, a reconstrução de vedação em bloco no terreno de cultivo 
sobrante; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Efectuar a colocação de rede para vedação de muro com a altura de 1,50 m; -----------------
---- - Construir a entrada de acesso para o terreno de cultivo com a largura de 3 m e colocação 
do respectivo portão; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Reconstruir em pedra aí existente, parte de um muro no antigo pátio confrontando com o 
artigo a demolir; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Entregar 100 metros lineares de perpianho, com 0,50 m de altura e 0,30 m de espessura. 
Assinado: Ana Maria Marques da Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim e  
Presidente da Câmara Municipal de Nelas.� --------------------------------------------------------------      

 
2 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
2.1.ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA MOVECHO) � AQUISIÇÃO DE TERRENOS A 
HERDEIROS DE MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO LOPES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 25 de Março de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial I (lado da Movecho) � Aquisição de terrenos a Herdeiros de Maria da 
Glória Ribeiro Lopes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais (lado da Movecho) para 
atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, solicito a 
V.ª Ex.ª autorização para adquirir os seguintes artigos matriciais: -------------------------------------
---- - Artigo matricial 5582-Rústico, sito em �Beitoral�, na Freguesia de Senhorim, Concelho de 
Nelas, com a área de dois mil trezentos e setenta metros quadrados, confrontando a norte com 
Alfredo Morais Paulo, nascente com Maria Pereira Andrade, sul com Maria Leonor Amaral e 
poente com caminho servidão; ------------------------------------------------------------------------------  
---- - Artigo matricial 5591-Rústico, sito em �Beitoral�, na Freguesia de Senhorim, Concelho de 
Nelas, com a área de quinhentos e quarenta metros quadrados, confrontando a norte com 
caminho servidão, nascente com Mário Pais Teodósio, sul com João Luís Duarte e poente com 
Maria Pereira de Andrade; ----------------------------------------------------------------------------------  
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---- - Artigo matricial 5593-Rústico, sito em �Beitoral�, na Freguesia de Senhorim, Concelho de 
Nelas, com a área de mil seiscentos e vinte metros quadrados, confrontando a norte com 
caminho servidão, nascente com Manuel Marques de Carvalho, Herdeiros, sul com João Luís 
Duarte e poente com Mário Pais Teodósio; --------------------------------------------------------------- 
---- - Artigo matricial 5595-Rústico, sito em �Beitoral�, na Freguesia de Senhorim, Concelho de 
Nelas, com a área de oitocentos e dez metros quadrados, confrontando a norte com caminho 
servidão, nascente com caminho servidão, sul com Alberto Ferreira dos Santos, Herdeiros e 
poente com Adriano Alberto Carvalho Reis Pinto. ------------------------------------------------------
---- Os Herdeiros de Maria da Glória Ribeiro Lopes, Maria José Ribeiro Lopes Pereira Borges, 
contribuinte n.º 172065291 e António Lopes Pereira, contribuinte n.º 157716902, proprietários 
destes terrenos e ambos residentes no Largo Francisco David, n.º 33, 3520 Vilar Seco, 
acordaram vendê-los pelo preço total de 7.476,00 � (5.340 m2 x 1,40 �). ----------------------------
---- Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo à localização dos terrenos (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. -------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição dos terrenos, atrás descritos, 
sitos na Zona Industrial I (lado da Movecho), em Nelas, de que são proprietários os Herdeiros 
de Maria da Glória Ribeiro Lopes, Maria José Ribeiro Lopes Pereira Borges e António Lopes 
Pereira, pela quantia de sete mil quatrocentos e setenta e seis euros, bem como autorizar o 
respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA ISAURA FERREIRA GAIO 
PINTO - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA 
EDUCANDA ANA ISABEL FERREIRA MORAIS PINTO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 12 de Março de 2009, de Maria Isaura Ferreira Gaio Pinto, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Maria Isaura Ferreira Gaio Pinto, Encarregada de Educação de Ana Isabel Ferreira Morais 
Pinto, vem requerer a comparticipação de passe pois o Curso Profissional de Apoio à Infância 
não se lecciona na Escola Secundária de Nelas mas sim na Escola Secundária Felismina de 
Alcântara, em Mangualde. Assim, requer-se passe de Carvalhal Redondo para Mangualde e de 
Mangualde para Carvalhal Redondo.� --------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 16 de Março de 2009, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2008/2009 o 
Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância não funciona no Concelho de Nelas, pelo 
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que a aluna Ana Isabel Ferreira Morais Pinto foi encaminhada para a Escola Secundária C/3.º 
Ciclo Felismina Alcântara, em Mangualde. Deste modo, o Município deverá comparticipar em 
50% da totalidade do passe escolar: Carvalhal Redondo � Mangualde � Carvalhal Redondo. ----
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar da aluna Ana Isabel Ferreira Morais Pinto seja 
suportado em 50% da totalidade pela Autarquia. -------------------------------------------------------- 
3.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: LUIS MANUEL ANDRADE DIONEL 
- COMPARTICIPAÇÃO DA TOTALIDADE DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE 
SEU FILHO ANDRÉ FILIPE NUNES DOS SANTOS ANDRADE DIONEL � 
APROVAÇÃO   
---- Presente uma carta, datada de 13 de Março de 2009, de Luis Manuel Andrade Dionel, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Eu, Luis Manuel Andrade Dionel, com o Bilhete de Identidade n.º 8045153, residente em 
Lapa do Lobo, Concelho de Nelas, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª o apoio possível 
para o passe escolar do meu filho André Filipe Nunes dos Santos Andrade Dionel, que se 
encontra a frequentar um curso PIEF, na Escola E.B 2,3 de Carregal do Sal, com equivalência 
ao 9.º ano de escolaridade, devido às carências económicas em que me encontro. -----------------
---- Presente também uma informação, datada de 16 de Março de 2009, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Comparticipação de passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no Concelho de Nelas não existem turmas de PIEF � Programa 
Integrado de Educação e Formação, pelo que foi encaminhado para a Escola E.B 2,3 de 
Carregal do Sal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O André Filipe Nunes dos Santos Andrade Dionel, de 16 anos, foi encaminhado para este 
curso no âmbito da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, em articulação com 
o Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, onde terá um Plano de Educação e Formação 
individualizado, com uma componente de escolarização (objectivo final será a escolaridade 
obrigatória) e uma componente de formação em contexto de trabalho. -------------------------------
---- Deste modo e até por ser uma família com algumas carências económicas devidamente 
comprovadas, o Município deverá suportar na totalidade o pagamento do passe escolar: Lapa do 
Lobo � Carregal do Sal � Lapa do Lobo. ------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar do aluno André Filipe Nunes dos Santos 
Andrade Dionel seja suportado na totalidade pela Autarquia. ---------------------------------------- 
 

4 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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4.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO CAMINHO DOS FIAIS, FREGUESIA DE 
NELAS � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 300/2009, no valor de 
2.153,43 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP 
no Caminho dos Fiais, Freguesia de Nelas e autorizou o seu pagamento. --------------------------- 

 
5 � DIVERSOS 

 
5.1.COMISSÕES DE 2.ªS AVALIAÇÕES � VOGAIS NOMEADOS PELAS CÂMARAS 
MUNICIPAIS � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- Presente um e-mail, datado de 9 de Março de 2009, do Serviço de Finanças de Nelas, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Comissões de 2.ª avaliações � Vogais nomeados pelas Câmaras Municipais. -----------------
---- Com base nas alterações ao CIMI, aprovadas pelo OE 2009, nas comissões de 2.ª avaliação 
passou a constar um vogal nomeado pela respectiva Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no n.º 2, do artigo 76.º do citado Código. ----------------------------------------------------------------- 
---- Assim sendo, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª, para efeitos do disposto no n.º 11, do 
artigo 76.º do CIMI, a nomeação do vogal que irá integrar as comissões de segundas avaliações 
(nome, NIF e contacto), devendo ser dada particular atenção à capacidade técnica para o 
exercício das funções, conforme n.ºs 2 e 3 do artigo 70.º do CIMI. -----------------------------------
---- Este pedido tem carácter urgente, em virtude da Direcção de Serviço de Avaliações estar a 
solicitar um ponto da situação até à próxima 4.ª feira.� ------------------------------------------------- 
---- No e-mail atrás descrito, encontra-se exarado um Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 12 de Março de 2009, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Nomeado o Sr. Eng.º João Luis Almeida Ferreira.� -----------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho atrás descrito. -------------------- 
5.2.PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS, A 
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTAR E AS ASSOCIAÇÕES DA FREGUESIA DE 
SANTAR � RATIFICAÇÃO   
---- Presente um Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas, a Junta de Freguesia 
de Santar e as Associações da Freguesia de Santar, que a seguir se transcreve: ---------------------
---- �Integrado nos seus planos de actividades, pretendem a Câmara Municipal de Nelas e a 
Junta de Freguesia de Santar, construir na Freguesia de Santar, um Edifício Multiusos para 
acolher todas ou quase todas as Associações da Freguesia de Santar. --------------------------------
---- Para o efeito será necessário terreno com cerca de um hectare. -----------------------------------
---- O Protocolo será acordado nos seguintes termos: ---------------------------------------------------
---- Município de Nelas, pessoa colectiva de direito público, contribuinte número 506834166, 
com sede no Largo do Município, em Nelas, como primeiro outorgante, devidamente 
representada pela sua Presidente em exercício, Dr.ª Isaura Pedro, com poderes para este acto. ---
---- Junta de Freguesia de Santar, pessoa colectiva de direito público, contribuinte número 
507239016, com sede na Avenida 21 de Março, em Santar, como segundo outorgante, 
devidamente representada pelo seu Presidente em exercício, João Carlos Pina Martins, com 
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poderes para este acto. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- E: - Núcleo da Cruz Vermelha de Santar, representada pelos seus directores; ------------------
---- - Sociedade Musical 2 de Fevereiro, representada pelos seus directores; ------------------------
---- - Grupo Cultural e Recreativo de Santar, representado pelos seus directores; ------------------
---- - Grupo de Danças e Cantares Os Santarenses, representados pelos seus directores; ---------- 
---- - Associação Os Amigos de Santar, representados pelos seus directores, todos eles 
designados por terceiros outorgantes. ----------------------------------------------------------------------
---- O Primeiro Outorgante compromete-se a fazer (após ratificação em reunião do Executivo): 
---- a) Ceder gratuitamente um terreno sito ao Bairro do Carvalhinho, com cerca de um hectare; 
---- b) Elaborar o projecto nos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Nelas; -----------------
---- c) Submeter o projecto a candidatura para subsidiar a referida obra; -----------------------------
---- d) Comparticipar em todas as infra-estruturas que serão executadas de acordo com os 
projectos e pareceres dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal. ----------------------------------
---- O Segundo Outorgante compromete-se a: ------------------------------------------------------------
---- a) Acompanhar junto da Câmara Municipal de Nelas, todo o processo; -------------------------
---- b) Servir de intermediário entre todas as partes; -----------------------------------------------------
---- c) Ajudar financeiramente, dentro das suas possibilidades, na comparticipação do Edifício 
Multiusos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- d) Disponibilizar a Sede da Junta de Freguesia para reuniões de trabalho; ----------------------
---- e) Disponibilizar, sempre que possível, mão-de-obra. ----------------------------------------------
---- Os Terceiros Outorgantes comprometem-se a: ------------------------------------------------------
---- a) Ajudar na procura de subsídios para a obra; ------------------------------------------------------
---- b) Acompanhar e fiscalizar todo o processo em curso; ---------------------------------------------
---- c) Colaborar em todas as acções de angariação de subsídios; -------------------------------------
---- d) Celebrar um protocolo, entre a Sociedade Musical 2 de Fevereiro, o Núcleo da Cruz 
Vermelha de Santar, o Grupo Cultural e Recreativo em que cedem à Santa Casa da Misericórdia 
de Santar as instalações que ocupam neste momento, sem qualquer pagamento ou 
indemnização.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas deu uma breve explicação 
sobre o assunto, realçando a utilidade da obra que vai ser construída para apoiar as associações 
da Freguesia de Santar. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral teceu alguns comentários sobre a forma 
como o protocolo, atrás descrito, foi celebrado. ----------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo celebrado entre a Câmara 
Municipal de Nelas, a Junta de Freguesia de Santar e as Associações da Freguesia de Santar, 
atrás descrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em seu nome pessoal e em nome dos 
Senhores Vereadores Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques 
Coelho, apresentou a declaração de voto, que a seguir se transcreve: ---------------------------------
---- �Votámos favoravelmente a ratificação do protocolo celebrado no passado dia 22 de Março, 
entre a Senhora Presidente da Câmara, a Junta de Freguesia e algumas Associações de Santar, --
---- - pelo respeito que nos merecem as associações humanitárias, culturais e desportivas de 
Santar, bem assim como as de todo o concelho; ---------------------------------------------------------
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---- - pelo reconhecimento de que as mesmas associações merecem ter instalações condignas, 
para poderem desenvolver as suas actividades; ----------------------------------------------------------
---- - pela responsabilidade que a autarquia deve assumir, disponibilizando meios e apoiando de 
forma inequívoca, todas as associações do concelho, as suas actividades e as infra-estruturas 
necessárias para as poderem levar a cabo. ----------------------------------------------------------------
---- Em nosso entender, o dito �protocolo�, sendo apenas uma declaração de intenções, não se 
enquadra neste espírito de respeito e reconhecimento pelo trabalho das associações, nem tão 
pouco significa a assunção de responsabilidades por parte do executivo autárquico, porquanto 
não se traduz em nada de concreto, limita-se a fazer um claro aproveitamento eleitoralista, 
demagógico e mal intencionado, de necessidades concretas, para a satisfação das quais este 
executivo não deu qualquer contributo: -------------------------------------------------------------------
---- - não é da responsabilidade do actual executivo a aquisição do terreno de que agora se 
dispõe; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - não foi apresentado qualquer projecto ou esboço sequer, do que se promete fazer; ----------
---- - não é assumido nenhum programa de execução, nem horizonte temporal; --------------------
---- - não há qualquer garantia, ou promessa sequer, de financiamento. ------------------------------
---- Mais uma vez, este executivo e a coligação que o suporta, na ausência de obras e de 
projectos, tenta aproveitar recursos e ideias de outros para, em ano de eleições, prosseguir a sua 
acção de propaganda demagógica e enganadora, manifestando assim a sua incapacidade para 
resolver os problemas do concelho.� -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques rebateu a declaração de voto atrás 
descrita, lendo a parte do protocolo, acima descrita, referente aos compromissos assumidos por 
esta Câmara Municipal e afirmou que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral é que 
estava a fazer campanha eleitoral ao apresentar a declaração de voto atrás descrita. --------------- 
5.3.CENTRO DE DIA/CRECHE/JARDIM DE INFÂNCIA EM VILAR SECO � 
ARRANJOS EXTERIORES A EXECUTAR PELA CÂMARA MUNICIPAL � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 30 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Centro do Dia/Creche/Jardim de Infância em Vilar Seco � Arranjos exteriores a executar 
pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Atendendo a que o orçamento (750.000,00 �) previsto para a construção do Centro de 
Dia/Creche em Vilar Seco atinge um montante superior ao permitido na candidatura ao 
programa PARES, é necessário reduzir o custo total da obra em cerca de 100.000,00 �. ----------
---- Analisado o orçamento, verifica-se que os Arranjos Exteriores atingem um montante 
semelhante a esse valor, pelo que será necessário retirá-los da candidatura. -------------------------
---- II. Como o Centro de Dia/Creche não poderá funcionar sem os respectivos Arranjos 
Exteriores e atendendo a que em reunião de 10/02/2009 foi aprovado um Acordo entre o Centro 
Paroquial de Vilar Seco e a Câmara Municipal em que esta se compromete, conjuntamente com 
a Instituição, a assegurar o financiamento da parte não comparticipada pelo PARES, solicita o 
Centro Paroquial que o Município também se responsabilize pela execução dos Arranjos 
Exteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- De acordo com informações do ISS � Instituto de Segurança Social, não poderá celebrar-se 
o Contrato de Comparticipação Financeira com o Centro Paroquial de Vilar Seco sem esta 
responsabilização por parte do Município. ----------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Eng.º Luis Almeida prestaram alguns 
esclarecimentos sobre o assunto em análise. --------------------------------------------------------------   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a execução dos arranjos exteriores do 
Centro de Dia/Creche/Jardim de Infância de Vilar Seco, pelo Município de Nelas, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------- 
 

6 - CONTABILIDADE 
 
6.1.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 6 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, n.º 4, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou esclarecimento sobre a questão 
de diminuição de verbas para a Capela de Urgeiriça. Solicitou, ainda, que na próxima reunião 
de Câmara o assunto seja devidamente explicado. ------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos sobre esse assunto. ------------------------------------------------------------------------   
6.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO 
--- Presente uma informação, datada de 13 de Março 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, referentes ao ano lectivo de 2008/2009: ------------------------------------------------------
---- Associação de Folhadal: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Dezembro de 2008 � 426,80 �; Janeiro de 2009�510,40 �; 
---- TOTAL: 937,20 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Paroquial de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Janeiro de 2009 � 329,40 �; -------------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Janeiro de 2009 � 337,50 �; -----------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Janeiro de 2009 � 159,30 �; -----------------
---- TOTAL: 826,20 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia: ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Jardim de Infância de Santar: Janeiro de 2009 � 578,25 �; ---------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Janeiro de 2009 � 279,00 �; -----------------------------------
---- - Jardim de Infância de Moreira: Janeiro de 2009 � 335,25 �; -------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Janeiro de 2009 � 470,25 �; ---------------------------------
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Janeiro de 2009 � 162,00 �; ------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Janeiro de 2009 � 211,50 �; -----------------------
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Janeiro de 2009 � 382,50 �. ----------------------------------
---- TOTAL: 2.418,75 �. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Nelas: Janeiro de 2009 � 836,64 �; ---------------------------------------
---- TOTAL: 836,64 �. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Janeiro de 2009 � 493,92 �; Fevereiro de 2009 
� 416,64 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 910,56 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.3.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 13 de Março 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: Janeiro de 2009 � 329,40 �; Fevereiro de 2009 � 272,70 �; -
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Janeiro de 2009 � 847,80 �; Fevereiro de 2009 � 731,70 �; ----- 
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Janeiro de 2009 � 340,20 �; Fevereiro de 2009 � 
275,40 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Janeiro de 2009 � 2.435,40 �; Fevereiro de 2009 � 
2.060,10 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 7.292,70 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ---------------------------------------------------------------- 
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---- - 1.º CEB de Moreira: Janeiro de 2009 � 238,50 �; -------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Fevereiro de 2009 � 526,50 �; ---------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Fevereiro de 2009 � 565,00 �; -------------------------------------------
----- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Fevereiro de 2009 � 882,00 �; --------------------------------
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Janeiro de 2009 � 803,25 �; ----------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Santar: Janeiro de 2009 � 742,50 �; ---------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Senhorim: Janeiro de 2009 � 891,00 �; -----------------------------------------------
---- TOTAL: 4.648,75 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Associação do Folhadal: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB do Folhadal: Dezembro de 2008 � 261,80 �; Janeiro de 2009 � 451,00 �; ----------
---- TOTAL: 712,80 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Janeiro de 2009 � 1.201,20 �; ---------------------------- 
---- TOTAL: 1.201,20 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Fojo: Janeiro de 2009 � 350,10 �; Fevereiro de 2009 � 
306,64�; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 656,74 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2008/2009): Janeiro de 2009 � 860,00 �; Fevereiro 
de 2009 � 753,16 �. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 1.613,16 �.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. ---------------------- 
6.4.CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO � RESOLUÇÃO 
DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 191-A/2008, DE 27 DE NOVEMBRO - A 
CONTRAIR JUNTO DA CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TERRAS 
VIRIATO, CRL � 324.000,00 � - DESPACHO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO DAS 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS � RATIFICAÇÃO 
---- Presente um Despacho da Senhora Presidente da Câmara, datado de 12 de Março de 2009, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Nos termos do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 
que lhe foi introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e atendendo à urgente 
necessidade de aprovação do Empréstimo, aceito e aprovo as cláusulas contratuais constantes 
da proposta do Contrato de Empréstimo no âmbito do �Programa de Regularização 
Extraordinária de Dívidas do Estado�, constituído por cinco folhas e respectivo anexo, lista das 
dívidas a fornecedores, constituído por doze folhas, para a contracção do Empréstimo de 
324.000,00 �, que nos foi enviado pela Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Terras de Viriato, 
CRL.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Anexo ao Despacho atrás descrito encontra-se um Contrato de Empréstimo, datado de 11 de 
Março de 2009, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------- 
---- �Primeira Contraente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL, com 
sede no Largo do Município, em Nelas, NIPC 507645308, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Nelas, com o capital social mínimo de � 1.496.395,00, abreviadamente 
designado por Caixa Agrícola. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Segunda Contraente: Município de Nelas, autarquia local, NIPC 506834166, representado 
pela Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva 
Pedro, com poderes para este acto nos termos da respectiva deliberação camarária consignada 
na competente acta de vinte e cinco de Fevereiro de dois mil e nove, anexa a este contrato, e 
que indica como domicilio a sede da edilidade, sita no Largo do Município, adiante designado 
por Mutuário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Celebram o presente contrato de empréstimo, com garantia, ao qual atribuem força 
executiva e que se rege pelas cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------- 
---- Primeira (Objecto e Finalidade) ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Por este contrato, a Caixa Agrícola concede ao Mutuário, a seu pedido e no seu interesse, 
um empréstimo no montante de 324.000,00 euros (trezentos e vinte e quatro mil euros). ---------
---- 2. O Mutuário declara recebida a quantia mutuada e dela se confessa devedor, obrigando-se 
a pagá-la com os respectivos juros, impostos, encargos e despesas. ----------------------------------
---- 3. A quantia mutuada destina-se ao financiamento no âmbito do Programa de Regularização 
Extraordinária de Dívidas ao Estado � R.C.M. n.º 191-A/2008, de 27/11, para o pagamento de 
dívidas a fornecedores que já estejam constituídas à data da celebração do empréstimo cuja 
identificação dos fornecedores e respectivas dívidas fazem parte integrante deste contrato, não 
lhe podendo ser dado outro uso ou destino. --------------------------------------------------------------- 
---- 4. O Município e a sua representada Presidente da Câmara Municipal de Nelas, declaram 
que este empréstimo e os compromissos e obrigações aqui assumidos, são actos autorizados 
válidos e firmes, que não afectam, nem são afectados por qualquer outro, obrigação ou 
compromisso a que o Município esteja vinculado e declaram que foram por si observadas todas 
as disposições legais aplicáveis às Autarquias Locais. -------------------------------------------------- 
---- Segunda (Prazo e Reembolso) ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O empréstimo é concedido pelo prazo de cinco anos, com início na presente data. ---------
---- 2. O capital será reembolsado em prestações mensais, iguais constantes de capital e juros e 
sucessivas, vencendo-se a primeira um mês a contar da data deste contrato e cada uma das 
restantes no mesmo dia de cada mês subsequente. ------------------------------------------------------- 
---- Terceira (Juros) ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A quantia mutuada vence juros, postecipados e contados dia a dia, à taxa de juro anual 
nominal que resultar da média aritmética simples das cotações diárias da taxa Euribor a 6 
meses, durante o mês anterior a cada período semestral de contagem e arredondada à milésima 
de ponto percentual, por excesso se a quarta casa decimal for igual ou superior a cinco, ou por 
defeito se for inferior, e depois acrescida do �spread� ou margem de um vírgula cinco pontos 
percentuais, o que se traduz na taxa de juro nominal actual de três vírgula quinhentos e trinta e 
quatro por cento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 2. A taxa anual efectiva (TAE) deste contrato, calculada nos termos do Dec.Lei n.º 220/94, 
de 23/08, é de três vírgula seiscentos e trinta e sete por cento. -----------------------------------------
---- 3. Os juros são pagos postecipamente, vencendo-se a primeira prestação um mês, a contar 
da data deste contrato, e cada uma das demais no correspondente dia de cada mês subsequente, 
em conjunto com prestações de reembolso do capital. -------------------------------------------------- 
---- 4. Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação ou quantia são devidos juros 
moratórios, á taxa nominal aplicável acrescida de quatro pontos percentuais, a título de mora e 
cláusula penal, que se vencem e são exigíveis diariamente e sem dependência de interpelação; 
sendo da responsabilidade do Mutuário o pagamento integral dos juros de mora calculados por 
aplicação daquelas taxas e sobretaxas sem qualquer bonificação. -------------------------------------
---- 5. A Caixa Agrícola pode capitalizar os juros remuneratórios correspondentes a períodos 
não inferiores a três meses e juros moratórios de período igual ou superior a um ano, 
adicionando as quantias de tais juros ao capital em dívida, para passarem a seguir o regime 
deste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quarta (Processamento) --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A quantia mutuada e as obrigações relativas ao empréstimo são processadas numa conta 
interna, de financiamento, constituída para esse efeito, pela Caixa Agrícola, com a numeração 
que o sistema automático lhe atribuir e que poderá ser alternada, a qual funcionará por 
contrapartida da conta de depósitos à ordem com o NIB 0045 3080 40074431250 59, designada 
por Conta D.O., titulada em nome da Câmara Municipal de Nelas e domiciliada Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo Terras de Viriato, em Nelas. --------------------------------------------------- 
---- 2. O crédito do capital mutuado e os débitos das obrigações de pagamento emergentes deste 
contrato serão processados e efectuados na referida Conta D.O., que o Mutuário se obriga a ter 
suficientemente provisionada, nas datas de vencimento das suas obrigações, e que autoriza a 
Caixa Agrícola, a movimentar e debitar, para efectivar quaisquer pagamentos. ---------------------
---- 3. Os extractos das referidas contas, processados pela Caixa Agrícola, constituem 
documentos bastantes para prova da sua movimentação e da dívida. ---------------------------------
---- Quinta (Condições gerais) ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. As prestações de capital e de juros e demais obrigações são exigíveis e devem ser pagas 
nas datas dos respectivos vencimentos, independentemente de qualquer aviso ou interpelação 
para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Todos os pagamentos, seja qual for a indicação do Mutuário, mesmo os realizados 
através da referida conta D.O., serão imputados pela ordem seguinte: a despesas e encargos, a 
comissões, a juros de mora, a juros remuneratórios e a capital. ----------------------------------------
---- 3. No empréstimo e pelas operações e actos processados ao abrigo deste contrato, incidem 
as comissões e encargos da �Tabela de Preçário� da Caixa Agrícola, que estiver em vigor, com 
os valores e critérios nela previstos, nomeadamente as relativas ao processamento do 
empréstimo e suas prestações, às garantias, aos actos e operações que se lhes relacionem, a 
encargos e penalizações pelo reembolso antecipado e outras alterações, que o Mutuário declara 
aceitar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. A taxa de juro nominal aplicável em cada período será adequada em função das variações 
que ocorrerem, com referência ao indexante acima previsto para a sua determinação, aplicando-
se automaticamente e sem necessidade de qualquer comunicação prévia ou posterior. ------------
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---- 5. Mas se o indexante acima previsto for substituído ou deixar de ser usado, a Caixa 
Agrícola poderá aplicar outro e/ou outra taxa de juro, após a sua comunicação ao Mutuário 
considerando-se por este aceite se não optar pela resolução do contrato, que terá de ser feita por 
escrito e entregue à Caixa Agrícola, nos cinco dias seguintes à sobredita comunicação; caso em 
que o Mutuário se obriga a reembolsar as quantias mutuadas e a pagar os juros e demais 
quantias devidas, na totalidade, no prazo de trinta dias a contar daquela comunicação da Caixa 
Agrícola, aplicando-se nesse período a última taxa vigente. -------------------------------------------
---- 6. A falta ou demora da Caixa Agrícola na cobrança de créditos e na efectivação de débitos 
na Conta D.O., ou no exercício de algum direito ou faculdade, não representa a concessão de 
moratória, nem a renúncia ou perda de qualquer prazo ou direito e à percepção dos créditos e 
quantias que lhe sejam devidas. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 7. O Mutuário também se obriga ao seguinte: ------------------------------------------------------- 
---- a) A fornecer prontamente à Caixa Agrícola sempre que esta o solicite, os documentos e 
informações relativos à aplicação das quantias mutuadas e à disponibilidade e aplicação das 
verbas e valores a que se reporta a cláusula sétima. ----------------------------------------------------- 
---- b) A inscrever nos seus orçamentos anuais as verbas necessárias para fazer face ao serviço 
da dívida do financiamento, podendo a Caixa Agrícola exigir, em qualquer momento, a prova 
da respectiva inscrição orçamental. ------------------------------------------------------------------------ 
---- c) A pagar os imposto e encargos relativos a este contrato e as despesas que a Caixa 
Agrícola faça para assegurar ou obter o pagamento dos seus créditos. ------------------------------- 
---- d) A dar imediato conhecimento à Caixa Agrícola de toda e qualquer acto ou diligência  
administrativa, judicial ou extrajudicial de que seja citado ou interpolado, ou de outro facto que 
de alguma forma possa afectar ou pôr em risco as garantias e o cumprimento das obrigações. ---
---- Sexta (Incumprimento e exigibilidade) --------------------------------------------------------------- 
---- 1. O não cumprimento pontual de quaisquer obrigações do Mutuário para com a Caixa 
Agrícola, ainda que decorrentes de outros actos e títulos, produz o vencimento antecipado e a 
exigibilidade imediata de todas as demais obrigações, sem embargo de outros direitos 
conferidos por lei ou contrato, e especialmente nos casos seguintes: ---------------------------------
---- a) Se não for paga alguma das prestações de capital e juros, no respectivo prazo, ou os juros 
moratórios, as comissões, encargos e despesas, ou outras quantias devidas, nas datas 
estabelecidas ou que forem indicadas pela Caixa Agrícola. --------------------------------------------
---- b) Se não forem respeitadas as disposições relativas às garantias, ou se sobre elas recair 
alguma oposição, apreensão ou outra providência judicial, administrativa ou extrajudicial; ou se 
sobrevier facto que afecte o seu valor, integralidade e livre disponibilidade; ou se os respectivos 
valores diminuírem, forem cedidos ou disponibilizados, sem o acordo expresso da Caixa 
Agrícola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Se as quantias mutuadas forem aplicadas em fins diferentes daquele a que se destina o 
empréstimo; ou se não forem entregues os documentos ou não forem prestadas as informações 
que o devam ser a Caixa Agrícola, ou neles/as haja falsidade, defeito ou omissão. -----------------
---- 2. Em caso de incumprimento e nos acima aludidos, a Caixa Agrícola desde já fica 
autorizada a movimentar e debitar a dita Conta D.O. e quaisquer outras contas, de qualquer 
natureza, titulada em nome do Mutuário ou da Câmara Municipal de Nelas, na Caixa Agrícola 
contratante, para efectiva e obter o pagamento das obrigações emergentes deste contrato ou de 
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qualquer outra operação de crédito, acto ou título, inclusivé de descoberto em contas bancárias, 
podendo proceder à compensação com quaisquer saldos credores, independentemente da 
verificação dos respectivos pressupostos legais. --------------------------------------------------------- 
---- Sétima (Garantia: consignação de receitas) ---------------------------------------------------------- 
---- 1. Para garantia do bom, pontual e integral pagamento de todas as obrigações e 
responsabilidades do Mutuário, decorrentes deste contrato, designadamente do reembolso do 
capital mutuado, dos juros à taxa e sobretaxa acima estabelecidas, incluindo em caso de mora, 
bem como das despesas judiciais e extrajudiciais que a Caixa Agrícola faça, e dos respectivos 
encargos, o Mutuário procede à consignação das suas receitas municipais, todas as que for 
legalmente admissível de se consignar, incluindo as verbas correspondentes aos Fundos Geral e 
de Coesão Municipais, e de outros apoios a que tenha direito, inclusivé ao abrigo dos Quadros 
Comunitários de Apoio, com observância do disposto na Lei das Finanças Locais. ----------------
---- 2. A Caixa Agrícola fica autorizada a receber directamente do Estado as verbas acima 
referidas e destinadas a serem consignadas, até ao limite das importâncias devidas, em cada 
momento, designadamente as receitas e verbas da Câmara Municipal, previstas na citada Lei, 
para consignar e afectar ao pagamento dessas obrigações. --------------------------------------------- 
---- 3. O Mutuário obriga-se a disponibilizar as importâncias necessárias, nos termos dos 
números anteriores, e a processar o seu depósito e movimentação na sobredita sua Conta D.O., 
bem como a dar instruções às entidades pagadoras para efectuarem as transferências para essa 
mesma Conta D.O., e autoriza a Caixa Agrícola a fazer a consignação dos valores necessários, 
em conta que designar, para assegurar o pagamento do que lhe seja devido, nos termos deste 
contrato, importâncias essas que ficarão cativas e afectas ao pagamento dessas 
responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Oitava (Cessão de créditos) ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Ficam desde já expressamente autorizadas e aceites, sem necessidade de outro 
consentimento ou comunicação, as cessões da posição contratual e a cessão de créditos, total ou 
parcial, que a Caixa Agrícola pretenda fazer para terceiros e nas condições que entender. --------
---- Nona (Foro e Comunicações) -------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Para solucionar as questões relacionadas com este contrato, fica convencionado que será  
competente, no que por lei for disponível, o foro da Comarca de Nelas. ----------------------------- 
---- 2. As comunicações entre os Contraentes devem ser efectuadas por escrito, por carta ou por 
telecópia, dirigidas para os respectivos endereços acima mencionados na identificação das 
partes, os quais também são indicados para efeitos de citação e notificação judicial. --------------
---- 3. As comunicações e os actos da Caixa Agrícola que devam ter como destinatário o 
Município Mutuário, poderão ser dirigidos à e/ou em nome da Câmara Municipal de Nelas, 
valendo e produzindo os mesmos efeitos como se fossem ao Mutuário, assim como os dessa 
Edilidade se considerem e valerão em nome do Mutuário, para efeitos deste contrato e execução 
do que nele se estabelece.� ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho de aprovação das cláusulas 
contratuais, atrás descritas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
6.5.CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO � RESOLUÇÃO 
DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 191-A/2008, DE 27 DE NOVEMBRO - A 
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CONCEDER PELA DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS: 216.000,00 � - 
ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
---- Presente a minuta do Contrato de Empréstimo �Programa de Regularização Extraordinária 
de Dívidas do Estado�, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Entre o Estado Português, representado pelo Director-Geral do Tesouro e Finanças, Dr. 
Carlos Manuel Durães da Conceição, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
191-A/2008, de 27 de Novembro, em conjugação com a Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro, e do Despacho n.º 6871-B/2008, de 22 de Fevereiro, com as 
devidas adaptações, na qualidade de mutuante (doravante designado abreviadamente por 
Mutuante); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- e o Município de Nelas, com sede em Nelas, pessoa colectiva de direito público n.º 
506834166, neste acto representado pela Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura 
Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro, na qualidade de mutuário (doravante designado 
abreviadamente por Mutuário); ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do �Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado�, aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro, em conjugação 
com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro, é celebrado e 
reciprocamente aceite o presente contrato de empréstimo, que se rege pelas seguintes cláusulas: 
---- Cláusula Primeira � Montante do empréstimo -------------------------------------------------------
---- Ao abrigo do disposto no artigo �º do Decreto-Lei n.º �/2009, de �., que estabelece as 
normas de execução do Orçamento de Estado para 2009 e na RCM n.º 34/2008, de 22 de 
Fevereiro e na RCM n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro, pelo presente contrato, nos termos e 
condições nele previstos, o Mutuante concede ao Mutuário um empréstimo de Eur 216.000,00. 
---- Cláusula Segunda � Finalidade ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O empréstimo concedido pelo Mutuante ao Mutuário destina-se ao pagamento das 
dívidas a fornecedores constantes na lista anexa ao presente contrato, com vista à redução do 
prazo médio de pagamentos a fornecedores do Mutuário, obrigando-se este a não utilizar o 
empréstimo para outro fim. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Nos termos do n.º 25 do Anexo à RCM n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro, o presente 
empréstimo é complementar ao empréstimo de Eur 324.000,00 concedido ao Mutuário, com a 
mesma finalidade, pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL, NIPC 
507645308, em 11/03/2009. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Terceira � Objectivos de redução do prazo médio de pagamento a fornecedores ---
---- 1. Com vista à redução progressiva e sustentada do prazo médio de pagamentos a 
fornecedores do Mutuário, são estabelecidas pelo presente contrato objectivos anuais de prazos 
de pagamento, de acordo com o disposto no n.º 39 do Anexo à RCM n.º 34/2008, de 22 de 
Fevereiro, até 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Para efeitos do presente contrato, o prazo médio de pagamento a fornecedores (PMP) do 
Mutuário define-se pelo disposto nos n.ºs 6, 7 e 56 do Anexo à RCM n.º 34/2008, de 22 de 
Fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Para o ano de 2009, o Mutuário estabelece como objectivo praticar um PMP inferior ao 
maior dos seguintes valores: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- a. 40 dias; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- b. valor que resulta da aplicação da seguinte fórmula: PMP2008 - F x 05/A2008 x 365. ---------
---- PMP2008 � PMP registado no final do 4.º trimestre de 2008; ---------------------------------------
---- F � Montante global do financiamento obtido (Estado e IC); -------------------------------------
---- A2008 � Valor das aquisições de bens e serviços realizados no ano de 2008. --------------------
---- 4. Para os anos de 2010 a 2013, os objectivos de prazos de pagamentos e o respectivo grau 
de cumprimento estabelecem-se com base no PMP do ano anterior e de acordo com a tabela 
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------- Grau de cumprimento do objectivo ----------------------------------- 

 Superação Cumprimento  Incumprimento 
PMP do ano anterior 

inferior a 45 dias 
PMP < 30 d 30 d ≤ PMP < 40 d PMP ≥ 40 d 

PMP do ano anterior 
superior ou igual a 45 

dias 

Redução do PMP 
superior a 25% 

Redução do PMP no 
intervalo [15%;25%] 

Aumento do PMP ou 
redução inferior a 

15% 
---- 5. Para os anos de 2014 a 2018, o objectivo é manter o PMP abaixo do maior dos seguintes 
valores: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 5.1. O PMP registado no ano de 2013; -------------------------------------------------------------- 
---- - 5.2. 40 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Quarta � Modo e prazo de utilização -------------------------------------------------------
---- 1. O capital mutuado será integralmente disponibilizado até ao quinto dia útil após recepção 
da comunicação do Mutuário do visto do Tribunal de Contas, sobre o presente contrato de 
empréstimo e do pedido de desembolso a que se refere o n.º 37 do Anexo à RCM n.º 34/2008, 
de 22 de Fevereiro, através de uma única transferência para a conta do Mutuário, com o NIB 
003505340000009463002. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O Mutuário efectua o pagamento das dívidas aos fornecedores constantes da lista anexa 
ao presente contrato até 30 dias após recepção da comunicação do visto do Tribunal de Contas à 
contracção do presente empréstimo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Quinta � Prazos ------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente empréstimo tem um prazo correspondente ao dobro do empréstimo concedido 
pela Instituição de Crédito ao abrigo deste programa. ---------------------------------------------------
---- Cláusula Sexta � Juros ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O capital mutuado vence juros remuneratórios à taxa base Euribor a 6 meses em vigor na 
data de início de cada período de contagem de juros, arredondada para a milésima de ponto 
percentual mais próxima e acrescida das alterações referidas nos pontos 2 a 4 da presente 
Cláusula. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. À taxa de juro base referida no ponto anterior serão deduzidos 0,2 pontos percentuais por 
cada ano do período de 2009 a 2014 em que o objectivo de prazos de pagamento definido na 
Cláusula Terceira tenha sido superado. -------------------------------------------------------------------- 
---- 3. À taxa de juro de base, referida no ponto 1 da presente Cláusula, serão acrescidos 0,2 
pontos percentuais por cada ano do empréstimo em que o objectivo de prazos de pagamento 
definido na Cláusula Terceira não tenha sido cumprido. ------------------------------------------------ 
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---- 4. Cumulativamente, à taxa de juro base referida no ponto 1 da presente Cláusula, serão 
acrescidos 0,1 pontos percentuais por cada ano do período de 2009 a 2014 em que o PMP tenha 
aumentado face ao ano anterior. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Os juros são calculados dia a dia, numa base anual de 360 dias. -------------------------------
---- 6. O 1.º período de contagem de juros tem inicio 60 meses após a data de utilização do 
contrato com a Instituição de Crédito e tem vencimento em 15 de Junho ou 15 de Dezembro, 
aquela que estiver mais próxima, de 2014. ---------------------------------------------------------------- 
---- 7. Os restantes juros serão contados e pagos semestral e postecipadamente a 15 de Junho e 
15 de Dezembro de cada ano. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 8. O Mutuante comunica anualmente ao Mutuário, até 31 de Maio, as deduções ou 
acréscimos à taxa de juro base a aplicar, em função do disposto nos números anteriores da 
presente Cláusula e do grau de cumprimento dos objectivos estabelecidos na Cláusula Terceira 
e tendo por base os dados disponibilizados nas páginas electrónicas da Direcção-Geral do 
Orçamento e da Direcção-Geral das Autarquias Locais, a que se referem as alíneas a) dos n.ºs 
19 e 20 do Anexo à RCM n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro, respectivamente. -----------------------
---- Cláusula Sétima � Reembolso -------------------------------------------------------------------------- 
---- O empréstimo será reembolsado pelo Mutuário, em 5 prestações semestrais de capital, 
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação em 15/06/2014 e as restantes nos 
semestres subsequentes, e a última em 15/12/2018. ----------------------------------------------------- 
---- Cláusula Oitava � Modo de reembolso --------------------------------------------------------------- 
---- O pagamento do capital e dos juros a realizar pelo Mutuário, nos termos do presente 
empréstimo, deverá ser efectuado por crédito em conta a indicar previamente pela Direcção-
Geral do Tesouro e Finanças. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Nona � Mora ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em caso de atraso no pagamento por parte do Mutuário, ao montante em dívida será 
aplicada a taxa de juro fixada na Cláusula Sexta do presente contrato, acrescida de uma 
sobretaxa de 2%, até à data do efectivo pagamento, sem prejuízo do accionamento de outras 
garantias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Décima � Garantias --------------------------------------------------------------------------- 
---- Com as devidas adaptações ao presente Programa e de acordo com o disposto no n.º �, do 
artigo �.º do Decreto-Lei n.º �./2009, de � que estabelece as normas de execução do 
Orçamento de Estado para 2009, em caso de incumprimento por parte do Mutuário, este 
reconhece ao Mutuante o direito de solicitar, à entidade competente para o efeito, a redução das 
transferências correntes e de capital do Orçamento do Estado para o Mutuário, devendo o 
montante retido para este efeito ser afecto ao reembolso do montante em dívida. ------------------
---- Cláusula Décima Primeira � Reembolso antecipado ------------------------------------------------
---- O Mutuário poderá efectuar o reembolso antecipado do empréstimo, total ou parcialmente, 
ficando, no entanto, sujeito ao pagamento de uma prestação de juros adicional, cujo valor é 
obtido pela aplicação da taxa de juro anual correspondente a metade da taxa base referida no n.º 
1 da Cláusula Sexta, acrescida das alterações referidas nos números 2 a 4 dessa Cláusula, sobre 
o valor a amortizar, pelo período de empréstimo decorrido, até ao limite da data de início do 
primeiro período de contagem de juros. ------------------------------------------------------------------- 
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---- Cláusula Décima Segunda � Exigibilidade antecipada ---------------------------------------------
---- 1. O Mutuante pode exigir ao Mutuário o reembolso da totalidade ou de parte do presente 
empréstimo, sem que para tal seja necessário qualquer procedimento ou formalidade judicial, 
no caso do produto do empréstimo ser utilizado para um fim diferente do previsto na Cláusula 
Segunda do presente contrato. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Ao montante a reembolsar acrescem juros diários contados a partir da data de utilização 
dos fundos prevista na Cláusula Quarta até à data do efectivo reembolso, à taxa Euribor a 6 
meses em vigor na data do pedido de reembolso, acrescida da sobretaxa máxima legal, que 
neste momento é de 4%. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Décima Terceira � Compromissos ---------------------------------------------------------
---- Com as devidas adaptações ao presente Programa e de acordo com o disposto no n.º �, do 
artigo �, do Decreto-Lei n.º �/2009, de �, que estabelece as normas de execução do 
Orçamento de Estado para 2009, o Mutuário compromete-se a facultar ao Mutuante todos os 
elementos que vierem a ser solicitados, directa ou indirectamente, para verificação do 
cumprimento das obrigações estipuladas no presente contrato, designadamente os objectivos de 
prazos de pagamentos e a aplicação do produto do financiamento. ----------------------------------- 
---- Cláusula Décima Quarta � Alterações ao contrato -------------------------------------------------- 
---- Qualquer alteração ao presente contrato deverá revestir a forma de documento escrito 
assinado pelos outorgantes. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Décima Quinta � Comunicações ----------------------------------------------------------- 
---- Todas as comunicações e notificações a serem feitas entre as partes, nos termos do presente 
empréstimo, devem, sob pena de nulidade, ser efectuadas para as seguintes endereços: -----------
---- - Mutuante: Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, Rua da Alfândega, n.º 5 � 1.º, 1149 � 
008 Lisboa; Tel: 218846000; Fax: 218846200; E-mail: apoiosfinanceiros@dgtf.pt; ---------------
--- - Mutuário: Município de Nelas; morada: Largo do Município � Nelas; código postal: 3520-
001; Tel: 232941300; Fax: 232940899; E-mail: gap@cm-nelas.pt; -----------------------------------
---- Cláusula Décima Sexta � Assinatura ------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Por acordo entre os outorgantes foi utilizada a teletransmissão (telefax) do texto do 
presente contrato, por ocasião da sua assinatura. --------------------------------------------------------- 
---- 2. Os outorgantes reconhecem plena validade e valor probatório ao presente documento, 
assinado por aquele meio de teletransmissão (telefax). -------------------------------------------------
---- 3. Este procedimento de assinatura será seguido da assinatura de dois exemplares idênticos 
ao presente documento e que substituirão, para todos os efeitos, o exemplar assinado por 
telefax. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Décima Sétima � Vigência ------------------------------------------------------------------
---- O presente contrato produz efeitos na data da sua assinatura, por todos os outorgantes, e 
cessará quando se verificar o pagamento integral da dívida resultante do empréstimo. ------------
---- O presente contrato é feito em dois exemplares que serão assinados pelos outorgantes, 
ficando cada um deles na posse de um exemplar.� ------------------------------------------------------  

mailto:apoiosfinanceiros@dgtf.pt;
mailto:gap@cm-nelas.pt;
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e aprovar as cláusulas contratuais inscritas 
na minuta do Contrato de Empréstimo �Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas 
do Estado�, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sobre este ponto e o ponto anterior, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em 
seu nome pessoal e em nome dos Senhores Vereadores Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, leu a declaração de voto, que a seguir se transcreve: 
---- �Votamos favoravelmente a ratificação do contrato de empréstimo de 324.000,00 �, 
contraído junto do Crédito Agrícola e a aprovação das cláusulas contratuais de outro 
empréstimo de 216.000 �, a conceder pela Direcção Geral do Tesouro, operações que, em 
conjunto, se inserem no Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado, a que 
o Município de Nelas recorreu. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Com a obrigatoriedade de inclusão, junto dos contratos agora votados, de listas nominativas 
das dívidas objecto deste Programa, torna-se evidente aquilo que já se sabia e vêm a público 
informações que havíamos pedido e que a Senhora Presidente e o seu executivo pretenderam 
ocultar, nomeadamente a existência de facturas em dívida a fornecedores, dos meses de 
Fevereiro, Março e posteriores de 2008. ------------------------------------------------------------------ 
---- A existência, agora comprovada dessas dívidas com mais de um ano, reflecte uma situação 
financeira degradada por uma gestão descontrolada e de ruína, de um executivo irresponsável, 
que mentirosamente foi apregoando uma saúde financeira que a autarquia não dispõe. -----------
---- Com o recurso a este Programa, a autarquia fica obrigada a melhorar progressivamente os 
prazos de pagamento a fornecedores, sendo para isso necessário tomar medidas de rigor e de 
eficiência na gestão, para as quais este executivo não está preparado nem tem mostrado querer 
implementar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para este executivo, este Programa não passará de um �balão de oxigénio�, muito útil em 
ano de eleições que, infelizmente, não saberá aproveitar para sanear financeiramente a 
autarquia, ficando as dificuldades para futuros executivos. --------------------------------------------
---- Deveria a Senhora Presidente dizer claramente e apresentar um plano nesse sentido, se vai 
pagar a tempo e horas, as dívidas dos meses subsequentes a Julho de 2008 e que já se 
encontram em atraso nesta altura e que medidas tenciona implementar, para inverter essa 
tendência de aumento de prazos de pagamento que se tem vindo a agravar. -------------------------
---- Caso não o faça, corre o risco de, aumentando o endividamento por via da continuação da 
política despesista que vem prosseguindo, deixar o município numa situação insustentável, 
ficando este como, �o executivo das oportunidades perdidas.� ----------------------------------------
----- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral terá oportunidade de se pronunciar aquando da 
aprovação do relatório de gestão e que não foi o actual executivo que deixou a Câmara 
endividada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que em 2005 o 
endividamento era muito mais grave do que actualmente e que o actual Executivo está a fazer 
obras para satisfazer as necessidades das populações. Afirmou ainda que o que era grave era o 
governo central não ter aprovado nenhum contrato-programa apresentado pelo actual 
Executivo. Afirmou ainda que o facto deste Executivo estar a fazer muitas obras deixava 
preocupado o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. -----------------------------------------
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---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista nada tinham a ver com as obras que o governo central manda fazer no 
Concelho de Nelas. Afirmou ainda que o governo central já fez muitos investimentos neste 
concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ainda, relativamente às obras feitas pelo actual Executivo, o Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques pediu ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral para ver as 
obras feitas, por este Executivo, na Freguesia de Senhorim. ------------------------------------------- 

 
7 - OBRAS PARTICULARES 

 
7.1.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 
7.1.1.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 02 e 20 de Março de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1.2.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 02 e 20 de Março de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1.3.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 02 e 20 de Março de 2009, a qual fica 
anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------ 
7.2.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 
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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 02 e 20 de Março de 2009, a qual fica anexa à acta 
(Anexo V), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------------- 
7.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., 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 100º. e 101º., do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 04 e 24 de Março de 2009, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
7.4.PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA VISTORIA FINAL DE DOIS RESERVATÓRIOS 
DE GASÓLEO. LOCAL: VALE DO BOI � CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
PETRÓLEOS DE PORTUGAL � PETROGAL, S.A. � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de realização da vistoria final de dois reservatórios de gasóleo. Registo n.º 292, de 
08/01/2009. Local: Vale do Boi � Canas de Senhorim. Requerente: Petróleos de Portugal, 
Petrogal, S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. No dia 31/07/2008, a empresa requerente solicitou a realização da vistoria final para que 
lhe seja concedida a licença de exploração das instalações. -------------------------------------------- 
---- 2. De acordo com o n.º 5, do artigo 12.º, do D.L. n.º 267/02, de 26/11, alterado pelo D.L. n.º 
31/2008, de 25/02 e pelo D.L. n.º 195/2008, de 06/10, conjugado com o artigo 14.º, da Portaria 
n.º 1188/03, de 10/09, concluída a construção e tendo o promotor requerido à entidade 
licenciadora a vistoria final, deverá realizar-se a respectiva vistoria. --------------------------------- 
---- No dia 25/02/2009 efectuou-se a vistoria ao local e os peritos são de opinião que poderá ser 
emitida a licença de exploração, visto que foi respeitado o projecto respectivo e demais 
condicionantes do projecto aprovado e telas finais, estando o uso previsto em conformidade 
com as normas legais e regulamentares que lhe são aplicáveis e a sua idoneidade para o fim a 
que se destina, de acordo com o auto de vistoria em anexo. --------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença de exploração. ----------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de licença de exploração de dois 
reservatórios de gasóleo, sitos ao Vale do Boi, Freguesia de Canas de Senhorim, em que é 
requerente a firma Petróleos de Portugal, Petrogal, S.A., nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
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7.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � ANÚNCIO LUMINOSO. 
LOCAL: CALDAS DA FELGUEIRA. REQUERENTE: ELISABETE DA CONCEIÇÃO 
GUERRA PAIS AMARAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de Publicidade � Anúncio Luminoso. Registo n.º 2740, de 02/03/2009. Local: 
Caldas da Felgueira. Requerente: Elisabete da Conceição Guerra Pais Amaral. -------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de um painel acrílico iluminado com as 
dimensões de 2,80 m x 0,40 m, conforme desenho anexo. ---------------------------------------------
---- II � Enquadramento Legal: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- III - Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente na pretensão. ------------------------
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento para colocação de um 
anúncio luminoso - �Casa Castenda � Quartos/Apartamentos�, sito em Caldas da Felgueira, em 
que é requerente Elisabete da Conceição Guerra Pais Amaral, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
7.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE LOJA DAS PRENDAS. LOCAL: RUA DE URBANIZAÇÃO 
QUINTA DO CIPRESTE, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: SOABOR, 
LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 10 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Loja das Prendas�. 
Local: Rua de Urbanização Quinta do Cipreste, em Canas de Senhorim. Requerente: Soabor, 
Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, sem encerramento semanal. ----------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Loja das Prendas, sito na Rua de Urbanização Quinta do Cipreste, em Canas 
de Senhorim, em que é requerente a firma Soabor, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
7.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE FARINHAS E CEREAIS. LOCAL: RUA 
ALBERTO CARDOSO VILHENA � EDIFÍCIO GRÃO VASCO, LOJA 26, EM NELAS. 
REQUERENTE: CHARTERES - COMÉRCIO DE FARINHAS E CEREAIS, LD.ª � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 10 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Comércio de farinhas 
e cereais�. Local: Rua Alberto Cardoso Vilhena � Edifício Grão Vasco, Loja 26, em Nelas. 
Requerente: Charteres � Comércio de farinhas e cereais, Ld.ª. ---------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de segunda a 
sexta, das 09:30 às 18:30 h, ao sábado das 09:00 h às 14:00 h, com paragem para almoço das 
13:00 h às 15:00 h e encerramento semanal ao domingo. -----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de comércio de farinhas e cereais, sito na Rua Alberto Cardoso Vilhena, 
Edifício Grão Vasco, Loja 26, em Nelas, em que é requerente a firma Charteres � Comércio de 
farinhas e cereais, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------- 
7.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE COMERCIO A RETALHO DE ARTIGOS CHINESES. 
LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, LOTE 3, EM NELAS. REQUERENTE: JIANLIANG LIN � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de comércio a retalho de 
artigos chineses. Local: Av.ª João XXIII, Lote 3, em Nelas. Requerente: Jianliang Lin. ---------- 
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---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 às 
20:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de comércio a retalho de artigos chineses, sito na Av.ª João XXIII, Lote 3, em 
Nelas, em que é requerente Jianliang Lin, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
7.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE CASA DE HOSPEDES, EM CALDAS DA FELGUEIRA. 
LOCAL: RUA PADRE DOURADO, EM CALDAS DA FELGUEIRA. REQUERENTE: 
ELISABETE DA CONCEIÇÃO GUERRA PAIS ABRANTES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 10 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de Casa de Hóspedes, em 
Caldas da Felgueira. Local: Rua Padre Dourado, em Caldas da Felgueira. Requerente: Elisabete 
da Conceição Guerra Pais Abrantes. ----------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio 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 11.º, do mesmo regulamento, 
em conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, estabelecimento com 
horário de funcionamento contínuo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 00:00 às 
24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Casa de Hóspedes, sito na Rua Padre Dourado, em Caldas da Felgueira, em 
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que é requerente Elisabete da Conceição Guerra Pais Abrantes, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
7.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE LOJA DE MÓVEIS. LOCAL: AV.ª ANTÓNIO JOAQUIM 
HENRIQUES, EM NELAS. REQUERENTE: ANTÓNIO NEVES PEREIRA � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 10 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o estabelecimento de �Loja de Móveis�. 
Local: Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas. Requerente: António Neves Pereira. -------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a renovação do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, de segunda a 
sexta, das 09:00 às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para o 
estabelecimento de Loja de Móveis, sito na Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas, em que 
é requerente António Neves Pereira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
7.11.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS. LOCAL: EDIFÍCIO GRÃO 
VASCO, RUA SERRA DA ESTRELA, LOJA 7, EM NELAS. REQUERENTE: JOÃO 
PEDRO DE JESUS RICO - COFFEEBAGEL � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 11 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o estabelecimento de �Restauração e 
Bebidas�. Local: Edifício Grão Vasco, Rua Serra da Estrela, Loja 7, em Nelas. Requerente: 
João Pedro de Jesus Rico - Coffeebagel. ------------------------------------------------------------------ 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio 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 bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da semana.--
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
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requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a renovação do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 08:00 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para o 
estabelecimento de restauração e bebidas, sito no Edifício Grão Vasco, Rua Serra da Estrela, 
Loja 7, em Nelas, em que é requerente João Pedro de Jesus Rico - Coffeebagel, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
7.12.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ BAR. 
LOCAL: AV.ª FORTUNATO DE ALMEIDA, EM NELAS. REQUERENTE: O 
MARQUÊS BAR, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o �Café Bar�. Local: Av.ª Fortunato de 
Almeida, em Nelas. Requerente: O Marquês Bar, Ld.ª. ------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio 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 bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da semana. --
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a renovação do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 07:00 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para o 
Café Bar, sito na Av.ª Fortunato de Almeida, em Nelas, em que é requerente a firma O Marquês 
Bar, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.13.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE ESTUDOS E PROJECTOS. LOCAL: URBANIZAÇÃO 
RUIVO, LOTE 1, LOJA C, EM NELAS. REQUERENTE: CARLOS M.L.C. 
MACHADO, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 31-03-2009 

 

37 

---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o estabelecimento de �Estudos e Projectos�. 
Local: Urbanização Ruivo, Lote 1, Loja C, em Nelas. Requerente: Carlos M. L. C. Machado, 
Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a renovação do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 09:00 h 
às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para o 
estabelecimento de Estudos e Projectos, sito na Urbanização Ruivo, Lote 1, Loja C, em Nelas, 
em que é requerente a firma Carlos M. L. C. Machado, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
7.14.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 2 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- 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. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.665, de 26/02/2009 � �Bar Quinta do Castanheiro�, sito nas 
Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 02:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.628, de 26/02/2009 � �A. Couto, Ld.ª �, sito na Zona Industrial, 
em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 18:30 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao sábado e domingo. ------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.664, de 26/02/2009 � �Mundivisão Óptica, Ld.ª �, sito no Edifício 
João XXIII, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 
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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. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 2.663, de 26/02/2009 � �Cabeleireira Paula�, sito na Rua do Vilar, 
n.º 5, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo e segunda-feira.� ------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

8 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ------------------------------------------------ 
 

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

A Presidente, 
_______________________________________ 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
________________________________________ 

 


