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ACTA Nº. 17 
                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE 
AGOSTO DE DOIS MIL E OITO 

 
---- Aos vinte e seis dias do mês de Agosto do ano de dois mil e oito, 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. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 239.007,76 � (duzentos e trinta e nove mil sete 
euros e setenta e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 158.232,82 � (cento e 
cinquenta e oito mil duzentos e trinta e dois euros e oitenta e dois cêntimos). ----------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. ----------------------  

 
ORDEM DO DIA 

 
1 - OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DE SENHORIM � AUTO 
DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS - 
APROVAÇÃO    
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação da Rede Viária da Freguesia de Senhorim�, adjudicada à firma Sopovico � 
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., pela importância de 617.502,97 � 
(seiscentos e dezassete mil quinhentos e dois euros e noventa e sete cêntimos), de acordo com o 
documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. --------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. --------------------------------------
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1.2.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � MANUEL FIGUEIREDO MARQUES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 19 de Agosto de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). -------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram o proprietário Manuel 
Figueiredo Marques, contribuinte n.º 107988607, residente na Rua Infante D. Henrique, n.º 65, 
3525-527 Aguieira, que acordou o seguinte: -------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

21 Com a abertura da Variante da Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno do proprietário a área de 209 m2. ----------------------------------- 
Na parcela a expropriar existe um muro. Com a construção da estrada 
é necessário refazê-lo. --------------------------------------------------------- 

 
 
 
1.625,00 � 

Terreno  209  5,00 � 1.045,00 � 
Arvores de Fruto 29 20,00 �    580,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que os terrenos em causa se localizam na mesma zona, julga-se ser de aceitar.  
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário Manuel Figueiredo Marques, pela quantia de mil seiscentos e vinte e cinco 
euros, para a construção da �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua do Salgueiro)�, bem 
como autorizar o respectivo pagamento e a reconstrução do muro, nos termos e de acordo com 
a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------------------------- 
1.3.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � EDERLINDA DOS SANTOS FIGUEIREDO � APROVAÇÃO 
--- Presente uma informação, datada de 19 de Agosto de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). ------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram a proprietária Ederlinda 
dos Santos Figueiredo, contribuinte n.º 198414811, residente na Travessa das Aguieiras, n.º 9, 
3525-528 Aguieira, que acordou o seguinte: -------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 
 
 
 

10 

Com a abertura da Variante da Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno da proprietária a área de 122 m2. ------------------------------------  
Na parcela a expropriar existe um muro. Com a construção da estrada 
é necessário refazê-lo. ---------------------------------------------------------  
 A proprietária aceita ceder o terreno necessário para a construção da 
estrada sem qualquer indemnização pecuniária nas seguintes 
condições: ----------------------------------------------------------------------- 
- Receber igual área, resultante da aquisição feita pela Câmara 
Municipal do artigo rústico n.º 1884, da Freguesia de Aguieira, que é 
contíguo a esta parcela. 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os terrenos em causa se localizam na mesma zona, julga-se ser de aceitar. 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as condições constantes da informação atrás 
descrita, autorizando a reconstrução do muro e a permuta de um terreno, propriedade da 
Câmara Municipal, com a área de 122 m2, em troca do terreno cedido pela proprietária 
Ederlinda dos Santos Figueiredo, para a obra da �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua 
do Salgueiro)�, nos termos e de acordo com a referida informação do Técnico Superior de 2.ª 
Classe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

2 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 
2.1.LOTEAMENTO, EM VILAR SECO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO: 
2.1.1.OFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR SECO � PROCEDIMENTO DE 
VENDA DOS LOTES COM CARÁCTER DE URGÊNCIA � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício da Junta de Freguesia de Vilar Seco, que a seguir se transcreve: ----------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Com a aquisição do terreno do Prado, sito na Freguesia de Vilar Seco, pela Câmara 
Municipal, criou-se a possibilidade do desenvolvimento urbano e de lazer desta localidade. -----
---- Assim, no que respeita ao desenvolvimento urbano, como consta no projecto foram criados 
vários lotes para moradias unifamiliares. ------------------------------------------------------------------
---- Os nossos emigrantes, conhecedores deste projecto e mantendo as suas raízes à Terra Natal, 
alguns deles demonstraram o interesse na aquisição de lotes, solicitando mesmo a compra. ------
---- Por isso, atendendo à sua curta permanência em Vilar Seco, solicitamos que o procedimento 
de venda através desta autarquia tenha a máxima urgência. --------------------------------------------
---- Pensamos que, com essa urgência será respeitado o princípio da igualdade para com todos 
os cidadãos e também o princípio da prossecução do interesse público.� ----------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------   
2.1.2.FIM DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA E APROVAÇÃO DO 
LOTEAMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 7 de Agosto de 2008,  
que a seguir se transcreve:----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No seguimento da deliberação tomada em Reunião de Câmara de 11 de Junho de 2008, em 
que foi deliberado a abertura de um período de discussão pública, de acordo com o disposto no 
n.º5 do artigo 7º do D.L. n.º555/99 de 16 de Dezembro com posteriores alterações, procedeu-se 
à publicação no Diário da Republica n.º128, de 4 de Julho de 2008 e à divulgação através da 
comunicação social e da página da internet.---------------------------------------------------------------   
---- Findo o período de 15 dias úteis da discussão pública, a 6 de Agosto de 2008, visto não se 
ter verificado qualquer reclamação durante o período acima descrito, poderá ser aprovada a 
operação de loteamento, requerida pela Câmara Municipal de Nelas, de acordo com o processo 
elaborado pelos Serviços.------------------------------------------------------------------------------------ 
----Assim, solicito a V.Ex.ª a aprovação da operação de loteamento com as seguintes 
especificações:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A operação de loteamento observa os parâmetros estabelecidos para Espaço Urbano 3, 
zona residencial R1, de acordo com a Secção IV, conjugada com o alínea a) do número 5, artigo 
28.º, do Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 
66/93. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.  Em toda a construção terá de ser cumprido o disposto no R.G.E.U.-------------------------- 
---- 3. A implantação das edificações a erigir nos lotes deverá observar o disposto na planta de 
síntese, desenho 1.---------------------------------------------------------------------------------------------  
---- 4. Características do loteamento: ----------------------------------------------------------------------                 
---- a) Área total do terreno a lotear: _ 30.200 m2 --------------------------------------------------------  
----b) 1. Área total de cedência a incluir no domínio público � 18.820 m2:---------------------------
----  2. Área de cedência destinada a: 1. Arruamentos �  1.520 m2; 2. Estacionamento �  128 m2;    

3. Passeios �  746 m2; 4. Espaços Verdes e de Utilização Colectiva �  7.926 m2  5. Equipamento 
de Utilização Colectiva -  8.500 m2;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- c) N.º de estacionamentos: 25 (vinte e cinco) - 15 lugares de estacionamento privativo; 10 
lugares de estacionamento ao público;---------------------------------------------------------------------
---- d) Os lotes destinam-se a edifícios unifamiliares;----------------------------------------------------
---- e) N.º de lotes: 16 (dezasseis), numerados de 1 a 16;------------------------------------------------
---- f)  N.º de fogos: 16 (dezasseis);-------------------------------------------------------------------------
---- g) 1. Área total dos lotes 11.380m2 ;-------------------------------------------------------------------
----  2. Área dos lotes: Lote 1-  909 m2 ; Lote 2 - 1.181 m2  ;  Lote 3 - 851 m2 ; Lote 4 - 720 m2; 
Lote 5 -  633 m2;  Lote 6- 593 m2; Lote 7 - 595 m2; Lote 8 - 600 m2; Lote 9 - 604 m2; Lote 10 -              
609 m2; Lote 11- 675 m2; Lote 12 - 705 m2; Lote 13- 772 m2; Lote 14 - 798 m2; Lote 15 - 825 
m2; Lote 16 - 310 m2;-----------------------------------------------------------------------------------------
----h) 1. Área total de implantação máxima: ___ 4.890 m2 ---------------------------------------------
--------2. Área máxima de implantação dos lotes: Lote 1 - 405 m2; Lote 2 -  510 m2; Lote 3 - 410 
m2; Lote 4 -  320 m2; Lote 5 - 270 m2; Lote 6 - 240 m2; Lote 7- 240 m2; Lote 8 - 240 m2; Lote 9  
245 m2; Lote 10 - 255 m2; Lote 11 - 255 m2;  Lote 12 - 310 m2;  Lote 13 - 365 m2; Lote 14 -               
375 m2; Lote 15 - 365 m2;  Lote 16 - 85 m2--------------------------------------------------------------- 
---- i) 1. Área total de implantação máxima das moradias: - 4.365 m2;--------------------------------
------- 2. Área máxima de implantação das moradias: Lote 1 - 370 m2 ; Lote 2 - 475 m2; Lote 3 -  
375 m2; Lote 4 - 285 m2; Lote 5 - 235 m2; Lote 6 - 205 m2; Lote 7 - 205 m2; Lote 8 - 205 m2; 
Lote 9 -  210 m2; Lote 10 - 220 m2; Lote 11 - 220 m2; Lote 12 - 275 m2;  Lote 13 - 330 m2; Lote 
14 - 340 m2; Lote 15 - 330 m2; Lote 16 - 85 m2;-------------------------------------------------------- 
j) 1. Área total de implantação máxima dos anexos: ___ 525 m2;--------------------------------------
---2. Área máxima de implantação dos anexos: Lote 1 - 35 m2; Lote 2 - 35 m2; Lote 3- 35 m2; 
Lote 4 - 35 m2; Lote 5- 35 m2; Lote 6 - 35 m2; Lote 7- 35 m2; Lote 8 - 35 m2; Lote 9 -  35 m2; 

Lote 10 - 35 m2; Lote 11- 35 m2; Lote 12- 35 m2; Lote 13 -  35 m2; Lote 14 - 35 m2; Lote 15 35 
m2;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- k) 1. Área Bruta de Construção total máxima: ______ 8.399 m2;---------------------------------
---------2. Área Bruta de Construção máxima dos lotes: Lote 1 - 701 m2; Lote 2 - 890 m2; Lote 3 
- 710 m2;  Lote 4 - 548 m2; Lote 5 - 458 m2; Lote 6 - 404 m2; Lote 7 -  404 m2; Lote 8 - 404 m2; 
Lote 9 - 413 m2; Lote 10 -  431 m2; Lote 11 - 431 m2; Lote 12 - 530 m2; Lote 13- 629 m2; Lote 
14 -  647 m2; Lote 15 - 629 m2 ; Lote 16 - 170 m2;-------------------------------------------------------
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---- l) 1. Área Bruta de Construção total máxima das moradias: 7.874 m2;---------------------------
------- 2. Área Bruta de Construção máxima das moradias: Lote 1 - 666 m2; Lote 2 -  855 m2; 
Lote 3 - 675 m2; Lote 4 - 513 m2; Lote 5 -  423 m2; Lote 6 - 369 m2; Lote 7 -  369 m2; Lote 8 - 
369 m2; Lote 9 - 378 m2; Lote 10 - 396 m2; Lote 11 - 396m2; Lote 12 - 495 m2; Lote 13 - 594 
m2; Lote 14 - 612 m2; Lote 15 - 594 m2; Lote 16 - 170 m2; --------------------------------------------
---- m) 1. Área Bruta de Construção total máxima dos anexos: 525 m2; ------------------------------
--------  2. Área Bruta de Construção máxima dos anexos: Lote 1 - 35 m2; Lote 2 - 35 m2; Lote 3 
-  35 m2; Lote 4 - 35 m2; Lote 5 - 35 m2; Lote 6 - 35 m2; Lote 7 - 35 m2; Lote 8 - 35 m2; Lote 9- 
35 m2; Lote 10 - 35 m2; Lote 11- 35 m2; Lote 12 - 35 m2; Lote 13 - 35 m2; Lote 14 - 35 m2; Lote 
15 - 35 m2;------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- n) Área bruta de construção total de acordo com a alínea j) do artigo 3º do regulamento do 
P.D.M. - 7.874m2; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- o) N.º de pisos das moradias: 2 Pisos acima da cota de soleira; 1 Pisos abaixo da cota de 
soleira;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- p) N.º de pisos dos anexos: 1 Piso acima da cota de soleira;---------------------------------------
---- q) Cércea (de acordo com a alínea p) do n.º3 do Regulamento do PDM): - das moradias 
unifamiliares � 8 m; - dos anexos - 3 m;-------------------------------------------------------------------
---- r) Índice de utilização: 0,26 (= 7.874m2 / 30.200 m2);-----------------------------------------------
----s) Percentagem de ocupação do solo: 16% (= 4.890 m2 / 30.200 m2);-----------------------------
---- 5. Conforme prevê a Portaria n.º216-B/2008, de 3/03, relativamente à cedência para 
Espaços Verdes e de Utilização Colectiva (28 m2/fogo) e para Equipamento de Utilização 
Colectiva (35 m2/fogo) a área é superior ao mínimo obrigatório.--------------------------------------
---- À superior consideração de V. Ex.as.�-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento do fim do período de discussão pública, sem que se tenha 
verificado qualquer reclamação e do Despacho da Senhora Presidente da Câmara, que aprova o 
Loteamento em referência, exarado na informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.3.VENDA DOS LOTES � HASTA PÚBLICA � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 19 de Agosto de 2008, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Atendendo à urgência apresentada pela Junta de Freguesia de Vilar Seco e às 
circunstâncias excepcionais, nos termos do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, determino a 
venda dos Lotes do Loteamento do Prado, em Vilar Seco, através do Procedimento da Hasta 
Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais determino que a Hasta Pública se realize no dia 14 de Setembro de 2008, pelas 15 
horas, na Sede da Junta de Freguesia de Vilar Seco. ----------------------------------------------------
---- Os termos da venda serão os constantes da informação do Sr. Chefe de Divisão, que 
antecede, devendo os adquirentes efectuar o pagamento da seguinte forma: ------------------------
---- - Entrada: 20% do valor total (a pagar no dia seguinte à compra); --------------------------------
---- - Restante: No acto da Escritura de Compra e Venda.� ---------------------------------------------
---- Anexo ao Despacho atrás descrito encontra-se uma informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, datada de 7 de Agosto de 2008, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
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---- �Loteamento em Vilar Seco promovido pelo Município � Venda de Lotes � Hasta Pública. -
---- Em sequência das ordens de V. Ex.ª e caso seja aprovado o projecto do loteamento em Vilar 
Seco promovido pelo Município constante do ponto anterior da agenda, informo que a venda 
dos respectivos lotes poderá fazer-se em hasta pública, com os valores base constantes do 
quadro seguinte, que foram calculados tendo em conta o preço unitário de 25,00 �/m2 e 
arredondados.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        

ÁREA VALOR 

(m2) UNITÁRIO (�/m2)

1 909,00 25,00 � 22.725,00 � 23.000,00 �

2 1.181,00 25,00 � 29.525,00 � 29.000,00 �

3 851,00 25,00 � 21.275,00 � 21.500,00 �

4 720,00 25,00 � 18.000,00 � 18.000,00 �

5 633,00 25,00 � 15.825,00 � 16.000,00 �

6 593,00 25,00 � 14.825,00 � 15.000,00 �

7 595,00 25,00 � 14.875,00 � 15.000,00 �

8 600,00 25,00 � 15.000,00 � 15.000,00 �

9 604,00 25,00 � 15.100,00 � 15.000,00 �

10 609,00 25,00 � 15.225,00 � 15.000,00 �

11 675,00 25,00 � 16.875,00 � 17.000,00 �

12 705,00 25,00 � 17.625,00 � 18.000,00 �

13 772,00 25,00 � 19.300,00 � 19.500,00 �

14 798,00 25,00 � 19.950,00 � 20.000,00 �

15 825,00 25,00 � 20.625,00 � 21.000,00 �

16 310,00 25,00 � 7.750,00 � 30.000,00 � a)

11380,00 284.500,00 � 308.000,00 �
a) Inclui uma casa de habitação com 50 m2 x 445 �/m2 = 22.250,00 � 

LOTES VALOR VALOR BASE

 
---- Á semelhança de outras Hastas Públicas, os lanços mínimos propostos são de 500,00 �. -----  
---- Á superior consideração de V. Ex.ª.�------------------------------------------------------------------   
2.1.4.NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA PROCEDER À HASTA PÚBLICA � 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 19 de Agosto de 2008, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Considerando a necessidade de nomeação de um Júri para presidir à Hasta Pública do 
Loteamento do Prado, em Vilar Seco, cuja venda foi aprovada por meu Despacho de hoje, 
Designo, para fazerem parte desse Júri, os seguintes elementos: --------------------------------------
---- - Presidente: Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques; ---------------------------------------
---- - Vogal: Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal � Eng.º Luís Adelino 
Guerra Almeida Ferreira;  ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira � José Carlos Pires Borges.� ---------------------------------------------- 
 

3 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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3.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO CAMINHO SERRALHEIRO, ATÉ À 
PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ TINTUREIRO, EM VILAR SECO, FREGUESIA DE 
VILAR SECO � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 1263/2008, no valor de 
661,41 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP no 
Caminho Serralheiro, até à propriedade do Sr. José Tintureiro, em Vilar Seco, Freguesia de 
Vilar Seco e autorizou o seu pagamento. ------------------------------------------------------------------
3.2.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO CAMINHO DO PORTO CANAS, ATÉ À 
PROPRIEDADE DO SR. GUILHERME PAULO PEREIRA SAMPAIO, EM VILAR 
SECO, FREGUESIA DE VILAR SECO � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 1283/2008, no valor de 
1.068,43 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP 
no Caminho do Porto Canas, até à propriedade do Sr. Guilherme Paulo Pereira Sampaio, em 
Vilar Seco, Freguesia de Vilar Seco e autorizou o seu pagamento. ----------------------------------- 
 

4 � DIVERSOS 
 
4.1.SPORTING CLUBE DE SANTAR � ENTREGA DO RELATÓRIO DE CONTAS DA 
ÉPOCA DESPORTIVA DE 2007/2008 E DO PLANO E ORÇAMENTO PARA A 
ÉPOCA DESPORTIVA DE 2008/2009 � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 12 de Agosto de 2008, do Sporting Clube de Santar, com 
sede na Vila e Freguesia de Santar, deste Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Entrega do relatório e contas. --------------------------------------------------------------------------
---- A Direcção do Sporting Clube de Santar vem por este meio enviar cópias do Relatório de 
Contas da época 2007/2008 assim como o Plano e Orçamento para a época 2008/2009. ----------
---- Não queríamos deixar de agradecer à Câmara que Vossa Excelência Preside todo o apoio 
que tem dado para que este clube desportivamente possa estar onde está. ---------------------------
---- Aproveitamos também para comunicar que o Santar esta época vai ter dois escalões de 
formação, Juniores e Escolas. -------------------------------------------------------------------------------
---- Esperamos que no futuro os apoios possam continuar e se possível melhorar.� ----------------
---- Anexos ao ofício atrás descrito encontram-se o Relatório de Contas do Sporting Clube de 
Santar, referente à época desportiva de 2007/2008 (Março a Junho) e o Plano e Orçamento para 
a época desportiva de 2008/2009. --------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral registou, com agrado, a apresentação do  
relatório de contas por parte do Sporting Clube de Santar, mas, questionou o Executivo 
Municipal no sentido de saber se a referida Associação Desportiva tinha entregue na Câmara 
Municipal o relatório de contas em falta, entre Setembro de 2007 e Fevereiro de 2008. -----------
----- A Senhora Presidente autorizou o Senhor Presidente da Direcção do Sporting Clube de 
Santar, presente na sala, a pronunciar-se, tendo o mesmo declarado que não tinha entregue o 
relatório de contas do período compreendido entre Setembro de 2007 e Fevereiro de 2008. ------
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---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que achava estranho que o 
Sporting Clube de Santar apenas tivesse apresentado o relatório de contas do período 
compreendido entre Março e Junho de 2008 e não de toda a época desportiva 2007/2008. 
Solicitou à Senhora Presidente da Câmara que retirasse o assunto da Ordem de Trabalho e que o 
mesmo viesse na próxima reunião de Câmara com o relatório de contas completo de toda a 
época desportiva 2007/2008. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Direcção do Sporting Clube de Santar interveio, novamente, 
afirmando que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral estava a acusar os sócios do 
Sporting Clube de Santar de quererem camuflar algo por trás daquele relatório de contas. -------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que estava em 
cima da mesa um relatório de contas de apenas quatro meses e que, por isso, não o podia 
apreciar sem que o mesmo fizesse menção das contas de toda a época desportiva 2007/2008. ---
---- Interveio, novamente, o Senhor Presidente da Direcção do Sporting Clube de Santar 
afirmando que as contas apresentadas à Câmara Municipal foram votadas favoravelmente em 
reunião da Assembleia Geral, que, de futuro, não ia apresentar mais nenhum relatório de contas 
na Câmara Municipal e que achava que havia má intenção da parte do Partido Socialista, pois 
estavam sempre a levantar problemas sobre os assuntos relacionados com o Santar. --------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou à Senhora Presidente da Câmara 
para ficar exarado em acta as palavras anteriormente proferidas pelo Senhor Presidente da 
Direcção do Sporting Clube de Santar, em virtude de serem palavras muito graves, visto que o 
Sporting Clube de Santar era uma associação desportiva que sempre tem sido apoiada pela 
Câmara Municipal. O referido Senhor Vereador entendia que o Senhor Presidente da Direcção 
do Sporting Clube de Santar devia-se retratar naquele momento, porque estava protocolado que 
as associações desportivas que gerem dinheiros públicos devem apresentar o relatório de contas 
à Câmara Municipal. Referiu ainda que os Senhores Vereadores do Partido Socialista não 
aceitavam aquelas contas, até porque, para além de ser apenas referentes a quatro meses, 
quando uma época desportiva tem nove meses, fazem referência a que receberam de subsídio 
da Câmara apenas 10.000 euros, quando todos sabem que receberam muito mais. Afirmou 
também que ninguém desconfiava das contas apresentadas, mas que aquele relatório devia ser 
retirado da Ordem de Trabalhos e ser apresentado, numa próxima reunião de Câmara, um 
relatório completo de toda a época desportiva 2007/2008. ---------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou o Senhor Presidente da 
Direcção do Sporting Clube de Santar no sentido de saber se o Senhor Vereador Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues tinha estado presente na reunião da Assembleia Geral do 
Sporting Clube de Santar em que foram discutidas e aprovadas as contas daquela associação 
desportiva, tendo o Senhor Presidente da Direcção do Sporting Clube de Santar respondido que 
não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques requereu à Senhora Presidente da 
Câmara que solicitasse informação aos Serviços Administrativos no sentido de saber quantas 
vezes é que no mandato de 2001 a 2005 os relatórios de contas das outras associações 
desportivas vieram à reunião de Câmara e que essa informação venha à próxima reunião de 
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Direcção do Sporting Clube de Santar informou que era a primeira 
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vez que apresentava um relatório de contas de uma época desportiva. -------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que fazia sentido 
que a Câmara Municipal quisesse tomar conhecimento dos relatórios de contas das associações 
desportivas, que os sócios também tinham o direito de querer saber esses valores e que as 
associações desportivas deviam apresentar à Câmara Municipal os seus relatórios de contas. ----
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que subscrevia as palavras do 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, uma vez que era obrigação legal 
das associações desportivas apresentarem os seus relatórios de contas à Câmara Municipal e 
que o próprio Tribunal de Contas podia mandar fazer auditorias às associações desportivas que 
tivessem mais de 50% das suas receitas provenientes de dinheiros públicos. ------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que se congratulava com a 
posição assumida pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e que 
estranhava a posição assumida pelo Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. -------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques requereu à Senhora Presidente da 
Câmara que viessem à próxima reunião de Câmara as intervenções proferidas pelo Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral no anterior mandato, referentes à apresentação dos 
relatórios de contas das associações desportivas do concelho. -----------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Direcção do Sporting Clube de Santar afirmou que achava que os 
Senhores Vereadores do Partido Socialista estavam contra o Sporting Clube de Santar, visto que 
se tinham abstido na votação da atribuição do subsídio anual e na votação da atribuição de 
subsídio para aquisição da carrinha. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro afirmou que os 
Senhores Vereadores do Partido Socialista estavam a fazer o seu papel de analisar os relatórios 
de contas das associações desportivas, que todo o resto era �deitar areia para os olhos�, que o 
que estava em causa, objectivamente, era a análise dos relatórios de contas das associações 
desportivas e que achava correctíssima e muito clara a posição assumida pelo Senhor Vereador 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. -------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que encerrava a discussão do ponto em análise, 
pedindo ao Senhor Presidente da Direcção do Sporting Clube de Santar para apresentar o 
relatório de contas de toda a época desportiva 2007/2008, que reconhecia e confiava no trabalho 
desenvolvido pelos dirigentes desportivos de todo o concelho, os quais eram pessoas sérias e 
achava que ficava mal aos Senhores Vereadores do Partido Socialista estarem a desconfiar das 
contas apresentadas pelo Senhor Presidente da Direcção do Sporting Clube de Santar. -----------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que da análise que fez às 
fotocópias que lhe foram enviadas levava-o a achar que havia ali algo escondido, questionou o 
Executivo Municipal no sentido de saber onde estava o relatório de contas anterior e afirmou 
que a Senhora Presidente da Câmara não tinha que confiar, ou não confiar, nos dirigentes 
desportivos, tinha era que fazer cumprir a lei. ------------------------------------------------------------
--- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral no sentido de saber qual era a norma legal que obrigava as 
associações desportivas a apresentar os relatórios de contas das épocas desportivas, tendo o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmado que os protocolos celebrados entre a 
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Câmara e as associações, se podem considerar uma norma legal e que eles obrigam as 
associações a apresentarem os relatórios de contas e os orçamentos. ---------------------------------  
4.2.17.ª EDIÇÃO DA FEIRA DO VINHO DO DÃO � AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS � 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - APROVAÇÃO  
---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis 
dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------
---- �Assumindo-se, desde há anos, como �Coração� da Região Demarcada do Vinho do Dão, o 
concelho de Nelas tem tido na Feira do Vinho do Dão o seu certame maior para divulgação do 
produto e produtores de Vinho da Região. ----------------------------------------------------------------
---- Este ano realiza-se a 17.ª edição do certame, pelo que se solicita à Câmara Municipal que 
autorize a realização das despesas necessárias à promoção do evento de forma a dignificar a 
vila e o concelho de Nelas e a reafirmar a sua posição como Coração do Dão, e que se estimam 
na ordem dos � 130.000,00.� --------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também um mapa contendo a Estimativa de Custos da 17.ª Edição da Feira do 
Vinho do Dão, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 

Aluguer e montagem de Stands, Tendas e 
Acessórios 

30.000 � 

Publicidade 18.000 � 
Animação 15.000 � 

Custos com participantes � refeições, Dão de 
Honra, Alojamento 

30.000 � 

Material diverso 17.500 � 
Vigilância e Seguros 7.000 � 

Compra de vinho 5.000 � 
Horas extraordinárias 2.500 � 

Assessoria (Essência do Vinho) 5.000 � 
TOTAL 130.000 � 

--- O Senhor Vereado Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou detalhadamente a 
proposta apresentada e informou que quando os convites estiverem feitos serão enviados a 
todos os Senhores Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ---- 
 

5 � CONTABILIDADE 
 
5.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2008 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2008, n.º 11, e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2008, n.º 10, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------- 
5.2.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
SANTAR REFERENTE ÀS CRIANÇAS DA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE 
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CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DE NELAS QUE PARTICIPARAM NO 
PROGRAMA �FÉRIAS EM ACÇÃO� � AUTORIZAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 94/08, datado de 30 de Junho de 2008, da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Programa de Férias � Pedido de colaboração. -------------------------------------------------------
---- Esta Comissão de Protecção tem como seu objecto primeiro a promoção dos direitos e a 
protecção das crianças e jovens em perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e 
desenvolvimento integral. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em conta os contextos socio-familiares em que as crianças adiante designadas em 
anexo, se encontram inseridas, de grande fragilidade, em termos relacionais, e de grave carência 
económica, que não asseguram de forma satisfatória um clima propício de integração, neste 
longo período de férias escolares, solicitamos a V.ª Ex.ª uma atenção particular e o apoio 
necessário e indispensável para que as mesmas possam ser integradas no Programa �Férias em 
Acção�, proposto por esta Câmara Municipal, e para que possam beneficiar gratuitamente dos 
serviços de almoço e de transporte. ------------------------------------------------------------------------
---- É, pois, no superior interesse destas crianças, cuja situação, no momento, configura algum 
perigo para a sua segurança e bem-estar, que solicitamos uma atenção particular, de modo a 
poderem beneficiar do programa proposto, que evidencia um leque de actividades de carácter 
lúdico e formativo, capaz de promover o desenvolvimento de competências sociais e pessoais 
das crianças envolvidas, em geral, e que, nas situações aqui referenciadas, irá constituir um 
espaço capaz de favorecer um ambiente salutar de que as mesmas, particularmente, carecem, no 
seu dia a dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agradecendo, desde já, toda a colaboração que, por certo, nos será dispensada, 
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.� ----------------------------------------------------
---- �Programa �Férias em Acção� � Julho 2008 � Município de Nelas - Lista de crianças a 
apoiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Gabriel Alexandre Pereira Cardoso � Bairro da Figueira Velha � Nelas; ---------------------
---- 2. Luís Carlos Pereira Cardoso � Bairro da Figueira Velha � Nelas; -----------------------------
---- 3. Joel dos Santos Pinto Freitas � Rua Dr. Augusto Rosado � Nelas; ----------------------------
---- 4. Ana Isabel Marques Fonseca � Carvalhal Redondo; ---------------------------------------------
---- 5. Luís Henrique Silva Lóio Tavares � Carvalhal Redondo; ---------------------------------------
---- 6. Susana Marisa Peixoto Figueiredo � Senhorim (Vila); ------------------------------------------
---- 7. Francisco António da Silva Cabral � Senhorim � (Casal Sandinho); --------------------------
---- 8. Leonardo Gonçalves � Póvoa de Luzianes.� ------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 21 de Agosto de 2008, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pagamento das refeições das crianças acompanhadas pela CPCJ Nelas e que frequentaram 
o Programa �Férias em Acção�. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o solicitado no ofício da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 
Nelas, no sentido de 8 crianças que frequentaram o Programa �Férias em Acção�, promovido 
pelo Município, e tendo usufruído de forma gratuita das refeições, este Serviço considera que 
deverá ser efectuado o seu pagamento no valor de 324,00 �, uma vez que todas são 
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provenientes de famílias carenciadas e de risco. ---------------------------------------------------------
---- Deste modo, solicito a V.ª Ex.ª se digne autorizar o pagamento das referidas refeições. ------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor de 324,00 � à Santa 
Casa da Misericórdia, de Santar, referente às refeições usufruídas pelas crianças indicadas pela 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas para participarem no 
Programa �Férias em Acção�, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de 
Serviço Social, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------- 
        

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 05 e 18 de Agosto de 2008, constantes na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante.  
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 05 e 19 de Agosto de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
AUTORIZAÇÕES/ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LOTEAMENTOS, 
DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E 
OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos/comunicações prévias, 
autorizações/alterações de utilização, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, 
informações prévias e outros, entrados nos Serviços de Obras Particulares no período 
compreendido entre 05 e 18 de Agosto de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de 
Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------- 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
 ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência prévia, nos termos da 
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alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 05 e 19 de Agosto de 2008, constantes na 
relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo V), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
quinze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz 
alta por mim, ____________________________________, Chefe de Secção 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 Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
 

_______________________________________ 


