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ACTA Nº. 22 
                                       ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA              

MUNICIPAL  DE   NELAS,  REALIZADA  EM  VINTE  E 
                                       QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E SETE 
 
---- Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e sete, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, em 
reunião extraordinária, sob a presidência da Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor 
Marques de Figueiredo Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Eng. João 
Manuel Correia dos Santos, 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: 923.279,56 � (novecentos e vinte e três mil 
duzentos e setenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
170.962,57 � (cento e setenta mil novecentos e sessenta e dois euros e cinquenta e sete 
cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1 � DIVERSOS 
 

1.1.PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE COMERCIAL PARA A 
REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de constituição de uma sociedade comercial para a realização de 
investimentos considerados estruturantes para o desenvolvimento do Concelho de Nelas, bem 
como a proposta de estatutos da sociedade anónima denominada �NELASINVEST � 
Investimentos Urbanos, S.A.�, cujos documentos a seguir se transcrevem: -------------------------- 
---- �CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE COMERCIAL - PROPOSTA - -------------
---- CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE COMERCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS QUE CONSIDERAMOS ESTRUTURANTES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO --------------------------------------------------------------
---- 1. ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------------------------------------
---- O Município de Nelas pretende constituir uma sociedade comercial para proceder à 
construção, gestão e exploração de equipamentos e infra-estruturas urbanas de relevante 
interesse municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ciente de que os objectivos a prosseguir poderão ser optimizados mediante a realização de 
parcerias com entidades privadas, conhecedoras de formas de organização e gestão mais 
flexíveis e eficientes, que permitam uma melhoria da qualidade das actividades desenvolvidas, 
com claro beneficio para a sustentabilidade financeira e bem estar da população, o Município 
de Nelas pretende seleccionar uma ou varias entidades privadas, que venham a realizar 51% do 
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capital social da referida sociedade comercial. -----------------------------------------------------------
---- Cumpre assim, descrever brevemente o procedimento que o Município de Nelas vai 
observar para a selecção de parceiro privado e constituição de sociedade comercial, 
enquadrando-o à luz do normativo legal aplicável. ------------------------------------------------------
---- 2.TRAMITAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------
---- 2.1 APROVAÇÃO MUNICIPAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE COMERCIAL 
---- O objecto da sociedade comercial a constituir pelo Município de Nelas, deverá, nos termos 
dos nºs 2 e 3 do artigo 5º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro (doravante Lei nº 53-
F/2006), que aprovou o regime jurídico do sector empresarial local, inserir-se no âmbito das 
atribuições da respectiva autarquia, assegurando a relevância municipal da actividade 
desenvolvida pela sociedade comercial. -------------------------------------------------------------------
---- Nessa medida, a Câmara Municipal pretende apresentar à Assembleia Municipal uma 
proposta fundamentada para criação de sociedade comercial na qual indique as atribuições do 
município que serão prosseguidas e identifique as vantagens em que essa participação se traduz 
para o município. De acordo com a al. m) do nº 2 do art. 53º da Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro (doravante Lei nº 5-A/2002), a Assembleia Municipal deve �autorizar o município (�.) 
a criar ou participar em empresas privadas de âmbito municipal que prossigam fins de 
reconhecido interesse público local e se contenham dentro das atribuições cometidas aos 
municípios (�)�. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ainda nos termos da citada disposição legal, cabe à Assembleia Municipal fixar �as 
condições gerais dessa participação� do município na sociedade comercial. Como tal, 
entendemos que o projecto de estatutos da referida sociedade, os estudos técnicos e económicos 
subjacentes à actividade a desenvolver e o acordo de cooperação técnica e financeira a celebrar 
entre os sócios/accionistas deverão ser aprovados pela Assembleia Municipal. ---------------------
---- A constituição da sociedade comercial deve, assim, ser precedida de duas deliberações dos 
órgãos autárquicos, uma da Câmara Municipal e outra da Assembleia Municipal, que 
fundamentem a sua criação. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Constituída a sociedade comercial, cabe à Câmara Municipal indicar quem representa o 
município na Assembleia-Geral da referida sociedade � al. i), nº 1, do art. 64º Lei nº 5-A/2002. 
---- À Assembleia Municipal cabe acompanhar a actividade da Câmara Municipal no âmbito da 
participação do município na sociedade comercial, solicitando-lhe informação sobre a 
actividade social e apreciando o resultado dessa participação � al. d), nº 1, do art. 53º, da Lei nº 
5-A/2002. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2.2. LANÇAMENTO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA SELECÇÃO DE 
PARCEIRO OU PARCEIROS PRIVADOS -------------------------------------------------------------
---- O Município de Nelas pretende associar uma entidade privada à construção, gestão e 
exploração de equipamentos e infra-estruturas de interesse municipal, deve buscar 
necessariamente um parceiro privado que realize a maioria do capital social e que possua 
competência técnica relevante para a prossecução das referidas actividades. ------------------------
---- Ora, nem a Lei nº 5-A/2002 nem a Lei nº 53º-F/2006 exigem a realização de um 
procedimento concursal destinado à selecção de um parceiro privado que, juntamente com o 
município, venha a participar numa sociedade comercial de capitais minoritariamente públicos. 
Em boa verdade, a obrigatoriedade de lançamento de um procedimento concursal (concurso 
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público ou concurso limitado) está tipificada para os casos em que o objecto do concurso 
consiste numa concessão (DL nº 59/99, de 2 de Março), numa empreitada (DL nº 59/99, de 2 de 
Março) ou na locação e aquisição de bens móveis e de serviços (DL nº 197/99, de 8 de Junho). -
---- Não obstante o âmbito de aplicação objectiva dos referidos diplomas não incluir a selecção 
de parceiro privado, o Município de Nelas é uma entidade pública que se contém no seu âmbito 
de aplicação subjectiva, pelo que, em nosso entender, os princípios enformadores da 
contratação pública (tais como os da transparência, da igualdade, da imparcialidade e da 
concorrência) devem ser salvaguardados. Para tanto, o Município de Nelas deseja lançar um 
procedimento concursal que lhe permita auscultar o mercado e seleccionar o parceiro privado 
que apresentar as condições mais vantajosas para o interesse público. -------------------------------
---- Nessa conformidade, o Município de Nelas deverá publicar o anúncio do procedimento no 
Diário da República. Este concurso deve ainda ser instruído com um programa de procedimento 
e com um caderno de encargos/termos de referência a disponibilizar aos potenciais 
concorrentes, que lhes permitam elaborar as suas propostas. -------------------------------------------
---- Ainda que a lei seja omissa, entendemos que a legitimidade deste procedimento fica melhor 
salvaguardada com a aprovação do respectivo anúncio, programa de procedimento e caderno de 
encargos, mediante deliberação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------
---- 2.3. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA � 
(ACORDO PARA - SOCIAL) ------------------------------------------------------------------------------
---- O Município de Nelas celebrará com o parceiro privado, simultaneamente com o contrato 
de sociedade, um acordo para-social no qual se estabelecem as regras e os princípios que 
pautam as relações entre as partes no âmbito da sociedade comercial e as suas responsabilidades 
recíprocas, em matéria de cooperação técnica e financeira. --------------------------------------------
---- Este acordo de cooperação técnica e financeira é essencial porquanto consagra as regras de 
repartição dos riscos do projecto, entre o Município de Nelas e o parceiro privado. ----------------
---- Na senda das determinações do Eurostat sobre a repartição do risco relevante para efeitos 
de consolidação da dívida nas contas das entidades públicas (constantes da Decisão de 11 de 
Fevereiro de 2004), o acordo de cooperação técnica e financeira estabelece claramente que a 
maioria dos riscos contratuais recai sobre o parceiro privado, designadamente os riscos de 
construção, financiamento e disponibilização dos equipamentos e infra-estruturas de interesse 
municipal. Ao parceiro privado cabe negociar com as entidades bancárias a obtenção e as 
condições de financiamento necessárias ao desenvolvimento do projecto, assegurar a qualidade 
e boa execução técnica dos equipamentos a construir, com vista à sua efectiva e permanente 
disponibilização ao Município de Nelas. Por seu lado, o parceiro público é responsável pela 
obtenção de todas as licenças e demais autorizações necessárias à execução do projecto e pela 
disponibilização dos terrenos necessários à construção dos equipamentos e infra-estruturas. -----
---- A repartição dos riscos nos moldes acima expostos garante que, a dívida referente ao 
financiamento bancário obtido pelo parceiro privado para desenvolvimento da actividade da 
sociedade comercial, não consolida nas contas do Município de Nelas. ------------------------------
---- O acordo de cooperação técnica e financeira assegura ainda que a actividade desenvolvida 
pela sociedade comercial respeita o interesse público municipal que presidiu à sua constituição. 
---- 2.4. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE ALGUNS 
EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTAS ENTRE A SOCIEDADE COMERCIAL E O 
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MUNICÍPIO DE NELAS -----------------------------------------------------------------------------------
---- Os equipamentos e infra-estruturas de interesse municipal que a sociedade comercial se 
propõe construir destinam-se a ser utilizados pelo Município de Nelas. Para tanto, o Município 
celebrará com a sociedade comercial contratos de arrendamento relativos a cada um dos 
equipamentos ou infra-estruturas que esta venha construir, pagando-lhe uma renda 
correspondente ao seu uso e fruição. -----------------------------------------------------------------------
---- O montante das rendas que o Município de Nelas pagará à sociedade comercial durante a 
execução do projecto assegurar-lhe-á os rendimentos necessários para cumprir as obrigações 
que assumiu perante as entidades financiadoras. ---------------------------------------------------------
---- O pagamento das referidas rendas corresponde directamente à disponibilização para uso e 
fruição do Município de Nelas, dos equipamentos e infra-estruturas de interesse municipal. Na 
medida em que estamos perante um contrato de arrendamento, o Tribunal de Contas não será 
chamado a fiscalizar previamente o cabimento orçamental desta despesa, nos termos da al. c), 
nº 1 do art. 47 da Lei nº 48/2006, de 29 de Agosto. ------------------------------------------------------
---- Não obstante e atendendo a que o arrendamento dos equipamentos e infra-estruturas de 
interesse municipal sempre constituirá um encargo para o Município de Nelas, a celebração dos 
respectivos contratos de arrendamento será precedida de deliberação da Assembleia Municipal 
que os aprove.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2.5. CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFICIE A FAVOR DA SOCIEDADE 
COMERCIAL -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No caso de alguma ou algumas das construções serem realizadas em terrenos englobados no 
domínio privado municipal, deve o Município de Nelas constituir o direito de superfície sobre 
esses terrenos. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O direito de superfície consiste na faculdade de construir e manter, perpétua ou 
temporariamente, uma obra em terreno alheio. -----------------------------------------------------------
---- O direito de superfície pode mesmo vir a ser o �bem� com que o Município vai 
entrar/realizar o capital social da sociedade comercial. -------------------------------------------------
---- A constituição deste direito de superfície sobre um imóvel integrado no património 
municipal deve observar o disposto na al. i) do nº 2 do artº. 53º e da al. a) do nº 6 do artº. 64º da 
Lei nº 5-A/2002, cabendo à Câmara apresentar à Assembleia Municipal a proposta para a sua 
constituição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Bem como deve a Assembleia Municipal aprovar a transferência do direito de superfície 
para a sociedade comercial. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Nestes termos, propomos a aprovação, do seguinte projecto de deliberação: -------------------
---- CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL (CÂMARA MUNICIPAL DE 
NELAS/PRIVADOS) PARA A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE 
MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- a) A Câmara Municipal de Nelas, no âmbito das suas competências e no cumprimento dos 
objectivos enquadrados pelo plano plurianual de actividades para o concelho de Nelas, pretende 
continuar a investir na criação, desenvolvimento, construção, gestão, conservação, manutenção 
e exploração de áreas de desenvolvimento urbano de construção prioritária, de infra-estruturas 
rodoviárias, desportivas, educativas, culturais e de lazer, de áreas de localização empresarial, 
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parques industriais, parques de negócios, tecnopolos, de requalificação urbana, comercial e 
ambiental e ambiciona realizar no quadro temporal do presente mandato, nomeadamente, os 
seguintes equipamentos e infra-estruturas, que são peças estruturantes do desenvolvimento 
harmonioso do Concelho e concretizam o modelo de desenvolvimento integrado e solidário do 
Município que temos vindo a promover: ------------------------------------------------------------------
---- 1. Construção/Requalificação das Seguintes Infraestruturas Rodoviárias: ----------------
---- 1.1. Variante a Nelas (fase2); --------------------------------------------------------------------------
---- 1.2. Variante Moreira-Nelas; ---------------------------------------------------------------------------
---- 1.3. Ligação da Variante de Nelas ao futuro Quartel dos Bombeiros; ----------------------------
---- 1.4. Variante da Aguieira; ------------------------------------------------------------------------------
---- 1.5. Acesso da Mata das Alminhas à antiga estrada do Folhadal; ---------------------------------
---- 1.6. Rua da Soma em Santar; ---------------------------------------------------------------------------
---- 1.7. Ligação da estrada do cemitério è rotunda de Bouças - Canas de Senhorim; --------------
---- 1.8. Variante a Nelas (1ª fase); -------------------------------------------------------------------------
---- 1.9. Rua Luís de Camões + Rua Sacadura Cabral + Rua das Flores; -----------------------------
---- 1.10. Av. João XXIII; -----------------------------------------------------------------------------------
---- 1.11. Rua Abel Pais Cabral; ----------------------------------------------------------------------------
---- 1.12. Ligação do IC12 à zona industrial de Nelas; --------------------------------------------------
---- 1.13. Av. António Joaquim Henriques; ---------------------------------------------------------------
---- 1.14. Arruamentos na zona industrial; ----------------------------------------------------------------
---- 1.15. Variante a Vilar Seco; ----------------------------------------------------------------------------
---- 1.16. Variante a Lapa do Lobo; ------------------------------------------------------------------------
---- 1.17. Variante a Carvalhal Redondo. ------------------------------------------------------------------
---- 2. Requalificação Urbana e Ambiental -------------------------------------------------------------
---- 2.1. Termas de Caldas de Felgueiras; -----------------------------------------------------------------
---- 2.2. Parque da Quinta do Pomar; ----------------------------------------------------------------------
---- 2.3. Largo da Feira em Santar; -------------------------------------------------------------------------
---- 2.4. Novo espaço da feira - Santar; --------------------------------------------------------------------
---- 2.5. Parque de Lazer; ------------------------------------------------------------------------------------
---- 2.6. Largo da Câmara de Nelas. ------------------------------------------------------------------------
---- 3. Construção/Requalificação das Seguintes Infraestruturas Ambientais: -----------------
---- 3.1. 3ª ETAR de Nelas; ---------------------------------------------------------------------------------
---- 3.2. ETAR de Senhorim; --------------------------------------------------------------------------------
---- 3.3. ETAR de Casal Sancho; ---------------------------------------------------------------------------
---- 3.4. ETAR de Moinhos; ---------------------------------------------------------------------------------
---- 3.5. ETAR de Vila Ruiva; ------------------------------------------------------------------------------
---- 3.6. ETAR de Vilar Seco; -------------------------------------------------------------------------------
---- 3.7. ETAR de Carvalhal Redondo; --------------------------------------------------------------------
---- 3.8. ETAR de Canas de Senhorim; --------------------------------------------------------------------
---- 3.9. ETAR de Lapa do Lobo; ---------------------------------------------------------------------------
---- 3.10. Eficiência Energética nos Equipamentos Municipais (Piscinas, Biblioteca Municipal, 
etc.) e na iluminação pública; -------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Requalificação e Construção de Infraestruturas Desportivas ------------------------------
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---- 4.1. Bancadas do Sporting Clube de Santar; ---------------------------------------------------------
---- 4.2. Campo de Futebol. ---------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Requalificação e Construção de Infraestruturas Escolares / Culturais ------------------
---- 5.1. EB1 de Nelas; ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 5.2. EB1 de Canas de Senhorim; -----------------------------------------------------------------------
---- 5.3. EB1 de Senhorim; ----------------------------------------------------------------------------------
---- 5.4. Jardim Infantil em Nelas (Novo); ----------------------------------------------------------------
---- 5.5. Jardim Infantil em Nelas na Antiga Escola Primária; -----------------------------------------
---- 5.6. Mercado Municipal; --------------------------------------------------------------------------------
---- 5.7. Casa da Cultura em Canas de Senhorim; --------------------------------------------------------
---- 5.8. Casa dos Senas; -------------------------------------------------------------------------------------
---- 5.9. Casa da Cultura em Santar; ------------------------------------------------------------------------
---- 5.10. Arquivo Municipal; -------------------------------------------------------------------------------
---- 5.11. Museu Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------
---- 5.12. Parque Tecnológico da Zona Industrial de Nelas. --------------------------------------------
---- b) O custo estimado de tais intervenções de qualificação da qualidade de vida das 
populações se cifra em cerca de 35.000.000 � (Trinta e cinco milhões de euros); ------------------
---- c) Os constrangimentos financeiros actualmente existentes à realização do investimento 
municipal, tendem a agravar-se com a entrada em vigor da nova Lei das Finanças Locais; -------
---- d) Que o recurso a mecanismos convencionais de financiamento de operações deste tipo e 
dimensão pode hipotecar a realização de outros projectos de investimento neste ou em 
próximos mandatos; ------------------------------------------------------------------------------------------
---- e) Que cumpre ao actual Executivo Municipal acautelar a capacidade de endividamento do 
Município, assegurando a gestão financeira no respeito pela Lei e assegurando a devida 
sustentabilidade a curto, médio e longo prazo, com o equilíbrio entre a prudência, a 
razoabilidade, a ambição e o aproveitamento de oportunidades de desenvolvimento; --------------
---- f) No quadro legal em vigor está consentida à Câmara Municipal, desde que autorizada pela 
Assembleia Municipal associar-se a outras entidades públicas ou privadas, no âmbito das 
atribuições que lhe estão cometidas (art. 53/2, m) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro); -----------------------------------
---- g) De entre as atribuições da Câmara Municipal avulta de criar, construir e gerir instalações, 
equipamentos e serviços integrados no património municipal ou colocados, por lei, sob 
administração municipal (art.º 64/2,f) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe 
foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro); --------------------------------------------------------
----h) É possível, pelo recurso a �parcerias público-privadas de âmbito municipal�, 
designadamente mediante a constituição de uma sociedade comercial de direito privado, 
transferir para operadores privados a responsabilidade pelo financiamento, realização de 
estudos e projectos, construção e disponibilização de equipamentos públicos em causa e ainda 
de quaisquer outros de igual natureza que se reputem necessários, úteis ou convenientes; --------
---- i) Que, por esta via, é possível garantir por força da capacidade técnica, financeira e 
organizacional dos parceiros e sem quaisquer encargos adicionais para a autarquia (que na 
sociedade figurará como sócio/accionista minoritário) a realização das operações de 
investimento; --------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- j) Que é igualmente possível que, apesar de não deter a maioria do capital social, a Câmara 
Municipal possa, por via de acordo para-social, de cooperação técnica e financeira, assegurar a 
direcção efectiva dos interesses dessa sociedade, designadamente quanto à tipologia, 
calendarização e caracterização dos investimentos, assim como quanto ao modelo de 
financiamento dos mesmos; ---------------------------------------------------------------------------------
---- PROPOMOS: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Que a Câmara Municipal de Nelas solicite à Assembleia Municipal, nos termos previstos 
no art. 53º/2-m da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, autorização para constituir uma sociedade comercial de capitais 
maioritariamente privados para a criação, desenvolvimento, construção, gestão, conservação, 
manutenção e exploração de áreas de desenvolvimento urbano, de construção prioritária, de 
infra-estruturas rodoviárias, desportivas, educativas, culturais e de lazer, de áreas de localização 
empresarial, parques industriais, parques de negócios, tecnopolos, de requalificação urbana, 
comercial e ambiental do Concelho de Nelas, designadamente: ---------------------------------------
---- 1. Construção/Requalificação das Seguintes Infraestruturas Rodoviárias: ----------------
---- 1.1. Variante a Nelas (fase2); --------------------------------------------------------------------------
----1.2. Variante Moreira-Nelas; ----------------------------------------------------------------------------
---- 1.3. Ligação da Variante de Nelas ao futuro Quartel dos Bombeiros; ----------------------------
---- 1.4. Variante da Aguieira; ------------------------------------------------------------------------------
---- 1.5. Acesso da Mata das Alminhas à antiga estrada do Folhadal; ---------------------------------
---- 1.6. Rua da Soma em Santar; ---------------------------------------------------------------------------
---- 1.7. Ligação da estrada do cemitério è rotunda de Bouças - Canas de Senhorim; --------------
---- 1.8. Variante a Nelas (1ª fase); -------------------------------------------------------------------------
---- 1.9. Rua Luís de Camões + Rua Sacadura Cabral + Rua das Flores; -----------------------------
---- 1.10. Av. João XXIII; -----------------------------------------------------------------------------------
---- 1.11. Rua Abel Pais Cabral; ----------------------------------------------------------------------------
---- 1.12. Ligação do IC12 à zona industrial de Nelas; --------------------------------------------------
---- 1.13. Av. António Joaquim Henriques; ---------------------------------------------------------------
---- 1.14. Arruamentos na zona industrial; ----------------------------------------------------------------
---- 1.15. Variante a Vilar Seco; ----------------------------------------------------------------------------
---- 1.16. Variante a Lapa do Lobo; ------------------------------------------------------------------------
---- 1.17. Variante a Carvalhal Redondo. ------------------------------------------------------------------
---- 2. Requalificação Urbana e Ambiental -------------------------------------------------------------
---- 2.1. Termas de Caldas de Felgueiras; -----------------------------------------------------------------
---- 2.2. Parque da Quinta do Pomar; ----------------------------------------------------------------------
---- 2.3. Largo da Feira em Santar; -------------------------------------------------------------------------
---- 2.4. Novo espaço da feira - Santar; --------------------------------------------------------------------
---- 2.5. Parque de Lazer; ------------------------------------------------------------------------------------
---- 2.6. Largo da Câmara de Nelas. ------------------------------------------------------------------------
---- 3. Construção/Requalificação das Seguintes Infraestruturas Ambientais: -----------------
---- 3.1. 3ª ETAR de Nelas; ---------------------------------------------------------------------------------
---- 3.2. ETAR de Senhorim; --------------------------------------------------------------------------------
---- 3.3. ETAR de Casal Sancho; ---------------------------------------------------------------------------
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---- 3.4. ETAR de Moinhos; ---------------------------------------------------------------------------------
---- 3.5. ETAR de Vila Ruiva; ------------------------------------------------------------------------------
---- 3.6. ETAR de Vilar Seco; -------------------------------------------------------------------------------
---- 3.7. ETAR de Carvalhal Redondo; --------------------------------------------------------------------
---- 3.8. ETAR de Canas de Senhorim; --------------------------------------------------------------------
---- 3.9. ETAR de Lapa do Lobo; ---------------------------------------------------------------------------
---- 3.10. Eficiência Energética nos Equipamentos Municipais (Piscinas, Biblioteca Municipal, 
etc.) e na iluminação pública; -------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Requalificação e Construção de Infraestruturas Desportivas ------------------------------
---- 4.1. Bancadas do Sporting Clube de Santar; ---------------------------------------------------------
---- 4.2. Campo de Futebol. ---------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Requalificação e Construção de Infraestruturas Escolares / Culturais ------------------
---- 5.1. EB1 de Nelas; ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 5.2. EB1 de Canas de Senhorim; -----------------------------------------------------------------------
---- 5.3. EB1 de Senhorim; ----------------------------------------------------------------------------------
---- 5.4. Jardim Infantil em Nelas (Novo); ----------------------------------------------------------------
---- 5.5. Jardim Infantil em Nelas na Antiga Escola Primária; -----------------------------------------
---- 5.6. Mercado Municipal; --------------------------------------------------------------------------------
---- 5.7. Casa da Cultura em Canas de Senhorim; --------------------------------------------------------
---- 5.8. Casa dos Senas; -------------------------------------------------------------------------------------
---- 5.9. Casa da Cultura em Santar; ------------------------------------------------------------------------
---- 5.10. Arquivo Municipal; -------------------------------------------------------------------------------
---- 5.11. Museu Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------
---- 5.12. Parque Tecnológico da Zona Industrial de Nelas. --------------------------------------------
---- 2. Que, nos mesmos termos e idênticos fundamentos, a Câmara Municipal solicite à 
Assembleia Municipal autorização para lançar um programa de procedimento para a selecção 
de um ou mais parceiros privados com capacidade técnica e financeira para assegurar a 
implementação da operação da referida sociedade, bem como participar na discussão, 
desenvolvimento e concretização das soluções técnicas adequadas à concretização do respectivo 
objecto social, tudo de acordo com o modelo proposto nos documentos em anexo, que são: -----
---- i) O anúncio público; ------------------------------------------------------------------------------------
---- ii) O programa de procedimento; ----------------------------------------------------------------------
---- 3. Que, esta sociedade comercial adopte a denominação de: --------------------------------------
---- �NELASINVEST � Investimentos Urbanos� ------------------------------------------------------
---- �VIVA NELAS � Investimentos Urbanos� ---------------------------------------------------------
---- Ou outra que vier a ser aprovada pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas. ---------------
---- 4. Que, esta sociedade comercial adopte a redacção dos estatutos em anexo. -------------------
---- 5. Que, como forma de realização do capital social do Município, se constitua direito de 
superfície de duração não inferior a 30 anos, sobre imóveis municipais. -----------------------------
---- Nelas, 15 de Outubro de 2007 --------------------------------------------------------------------------
---- A Presidente da Câmara Municipal de Nelas, --------------------------------------------------------
---- (Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro) ------------------------------------------
---- PROCEDIMENTO PARA A SELECÇÃO DE PARCEIRO PRIVADO PARA 
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PARTICIPAR COM O MUNICIPIO DE NELAS EM SOCIEDADE COMERCIAL PARA A 
CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONSTRUÇÃO PRIORITÁRIAS, DE INFRA-
ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS, DESPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURAIS E DE 
LAZER, DE ÁREAS DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL, PARQUES INDUSTRIAIS, 
PARQUES DE NEGÓCIOS, TECNOPOLOS E DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, 
COMERCIAL E AMBIENTAL NO CONCELHO DE NELAS --------------------------------------
---- ANÚNCIO -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A entidade que preside ao procedimento é a Câmara Municipal de Nelas, sita no Largo 
do Município, 3520 Nelas, telefone: 232 941 300 e fax: 232 940 899. -------------------------------
---- 2. Toda a correspondência referente ao presente procedimento deve ser dirigida para a 
morada referida no parágrafo anterior. --------------------------------------------------------------------
---- 3. O procedimento tem por objecto a selecção de uma pessoa colectiva de direito privado, 
preferencialmente uma sociedade comercial, para participar com a Câmara Municipal de Nelas 
na constituição de sociedade comercial, de capitais minoritariamente públicos, para a criação, 
desenvolvimento e construção de áreas de desenvolvimento urbano, de construção prioritárias, 
de infra-estruturas desportivas, educativas, culturais e de lazer de áreas de localização 
empresarial, parques industriais, parques de negócios, tecnopólos, e requalificação urbana e 
ambiental no concelho de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------
---- 4. O procedimento destina-se a escolher uma entidade com capacidade técnica e financeira 
para participar no capital social da empresa, que terá o valor mínimo de � 50.000 (cinquenta mil 
euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. O prazo mínimo previsto para a duração da sociedade comercial é de 25 anos. -------------
---- 6. Apenas serão admitidas ao presente procedimento as pessoas colectivas, empresas ou 
grupos de empresas que se encontrem regularmente constituídas e que apresentem todos os 
documentos previstos no Programa de Procedimento e que sejam detentoras de um volume de 
negócios não inferior a � 10.000.000,00 (dez milhões de euros), e se integrarem um grupo de 
empresas, de pelo menos um dos membros do agrupamento e superior a � 15.000.000,00 
(quinze milhões de euros) no total do agrupamento no último ano económico. ---------------------
---- 7. A Proposta, contendo a proposta estratégica relativa ao investimento a realizar e 
respectiva estruturação, deve ser instruída com todos os documentos indicados no Programa de 
Procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 8. A falência, dissolução, sujeição a qualquer medida judicial de recuperação de empresas, 
ou a inabilitação judicial do exercício da actividade social de qualquer empresa participante 
determinará a sua imediata exclusão do procedimento, independentemente da fase em que se 
encontre, sem prejuízo da responsabilidade pelos prejuízos causados pela exclusão à Câmara 
Municipal de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- 9. A selecção da empresa para participar no capital social da sociedade comercial será 
efectuada com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os 
seguintes factores de apreciação do mérito das propostas apresentadas, por ordem crescente de 
importância: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 9.1. Estrutura financeira da proposta: 15%; ----------------------------------------------------------
---- 9.2. Estrutura contratual da proposta: 15%; ----------------------------------------------------------
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---- 9.3. Estrutura técnica da proposta: 70%. --------------------------------------------------------------
---- 10. O processo do procedimento, constituído pelo Programa de Procedimento e Termos de 
Referência, pode ser consultado ou adquirido na morada indicada em 1., todos os dias úteis, das 
9h às 12h30m e das 14h às 16h30m, a partir da data da publicação deste anúncio. -----------------
---- 11. A proposta e os documentos que as acompanham, integralmente redigidos em língua 
portuguesa, poderá ser entregue na morada indicada em 1., em mão, contra recibo, ou remetidas 
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, até às 16h00m horas do dia �.., data limite 
da sua recepção. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 12. O acto público de abertura das propostas é público e terá lugar na morada na morada 
indicada em 1., às �. do dia �� -------------------------------------------------------------------------
---- 13. Se o envio das propostas for efectuado pelo correio, o interessado será o único 
responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer 
reclamação na hipótese de a entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo 
de entrega das propostas. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Nelas, 15 de Outubro de 2007. -------------------------------------------------------------------------
---- A Presidente da Câmara Municipal de Nelas, --------------------------------------------------------
---- (Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro) ------------------------------------------
---- PROGRAMA DE PROCEDIMENTO -------------------------------------------------------------
----PROCEDIMENTO PARA A SELECÇÃO DE PARCEIRO PRIVADO PARA 
PARTICIPAR COM O MUNICIPIO DE NELAS EM SOCIEDADE COMERCIAL PARA A 
CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONSTRUÇÃO PRIORITÁRIAS, DE INFRA-
ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS, DESPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURAIS E DE 
LAZER, DE ÁREAS DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL, PARQUES INDUSTRIAIS, 
PARQUES DE NEGÓCIOS, TECNOPOLOS E DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, 
COMERCIAL E AMBIENTAL NO CONCELHO DE NELAS --------------------------------------
----1. DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO --------------------------------------------------------
--- 1.1. O procedimento tem por objectivo a selecção de parceiro privado para participar com a 
Câmara Municipal de Nelas na constituição de sociedade comercial, de capitais minoritariamente 
públicos, para a criação, desenvolvimento e construção de áreas de desenvolvimento urbano, de 
construção prioritárias, de infra-estruturas desportivas, educativas, culturais e de lazer de áreas 
de localização empresarial, parques industriais, parques de negócios, tecnopólos, e 
requalificação urbana e ambiental no concelho de Nelas. -----------------------------------------------
---- 1.2. O processo do procedimento é constituído pelas seguintes peças: -----------------------------
---- a) Anúncio; --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Programa de Procedimento; e -------------------------------------------------------------------------
---- c) Termos de Referência. --------------------------------------------------------------------------------
---- 1.3. O processo do procedimento encontra-se patente na Câmara Municipal de Nelas, com 
endereço no Largo do Município, 3520, Nelas, onde poderá ser examinado das 9 horas às 12.30 
horas e das 14 horas às 16.00 horas, após a publicação do anúncio nos jornais locais, nacionais e 
no Diário da República, até ao dia e hora da entrega das propostas. ------------------------------------
---- 1.4. Desde que solicitados por escrito, via carta ou via fax, os interessados podem obter cópia 
do processo de procedimento, que será fornecido no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, 
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contados a partir da data de recepção do respectivo pedido escrito na entidade que preside ao 
procedimento e mediante o pagamento de � 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). Os processos 
deverão ser levantados durante o horário e na morada indicada no número anterior. -----------------
---- 1.5. Será da inteira e exclusiva responsabilidade dos interessados a verificação e 
comparação das cópias com os elementos do processo de procedimento patenteados. -------------
---- 1.6. A Câmara Municipal de Nelas é a entidade que preside ao procedimento e nomeará um 
júri a quem competirá realizar todos os actos do procedimento, designadamente: ------------------
---- a) Prestar os esclarecimentos; --------------------------------------------------------------------------
---- b) Conduzir o acto público e adoptar as decisões que aí devam ser tomadas; -------------------
---- c) Apreciar a capacidade dos concorrentes e adoptar a decisão de qualificação ou não 
qualificação dos mesmos; -----------------------------------------------------------------------------------
---- d) Analisar as propostas e elaborar o projecto de relatório final com hierarquização das 
propostas e proposta de adjudicação; ----------------------------------------------------------------------
---- e) Proceder à audiência prévia dos concorrentes. ----------------------------------------------------
---- 2. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS SOBRE OS TERMOS DE REFERÊNCIA ---
---- 2.1. Devem ser apresentados, por escrito, até ao dia�.., os pedidos de esclarecimento de 
eventuais dúvidas surgidas na interpretação dos termos de referência. ---------------------------------
---- 2.2. Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados, por escrito, até ao 
dia �... A falta de resposta até esta data justificará a prorrogação, por prazo equivalente ao atraso, 
da data limite para apresentação das propostas, desde que requerida por qualquer interessado. -----
---- 2.3. Simultaneamente com a comunicação dos esclarecimentos ao interessado que os 
solicitou, juntar-se-á cópia dos mesmos aos termos de referência, comunicar-se-á a todos os 
interessados que procederam ou venham a proceder ao levantamento dos documentos que servem 
de base ao procedimento e publicitar-se-ão pelos meios julgados mais convenientes. ---------------
---- 2.4. O horário de expediente da Câmara Municipal de Nelas é o indicado em 1.3. ---------------
---- 3. ENTREGA DAS PROPOSTAS -------------------------------------------------------------------
---- 3.1. As propostas serão entregues em mão até às 16.00 horas do dia indicado no anúncio do 
procedimento, pelos concorrentes ou seus representantes, no local indicado na cláusula 1.3, contra 
recibo, ou remetidas pelo correio, para a mesma morada, sob registo e com aviso de recepção. ----
---- 3.2. Se o envio das propostas for feito pelo correio, o concorrente será o único responsável 
pelos atrasos que porventura se verifiquem no serviço de correio, não podendo apresentar 
qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos documentos enviados por essa via se verificar 
já depois de esgotado o prazo de entrega respectivo. -------------------------------------------------------
--- 4. ACTO PÚBLICO DO PROCEDIMENTO -----------------------------------------------------
---- 4.1. O acto público de abertura das propostas do presente procedimento terá lugar na Câmara 
Municipal de Nelas, com a morada referida na cláusula 1.3, pelas............ horas do dia�------------
---- 4.2. Só poderão intervir no acto público as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente 
credenciadas pelos concorrentes mediante a exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de 
uma credencial da qual conste o nome e número do bilhete de identidade do(s) representante(s). --
---- 4.3. Na tramitação do acto público aplicar-se as disposições do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 
Março.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 5. CONCORRENTES ----------------------------------------------------------------------------------
---- 5.1. Modalidade jurídica de associação de empresas: -----------------------------------------------
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---- a) Ao procedimento apenas serão admitidas empresas ou agrupamentos de empresas, sem 
que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que satisfaçam as 
exigências consignadas no ponto 6 deste programa. -----------------------------------------------------
---- b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, 
mas as empresas agrupadas serão solidariamente responsáveis perante a Câmara Municipal de 
Nelas pela manutenção da sua proposta, com as legais consequências. -------------------------------
---- 6. APTIDÃO DOS CANDIDATOS -----------------------------------------------------------------
---- 6.1. Podem participar no presente procedimento as entidades que não se encontrem em 
nenhuma das situações de impedimento referidas no artigo 55º do Decreto-Lei n.º 59/99 e que 
comprovem a sua capacidade técnica, económica e financeira nos termos do estabelecido no 
presente Programa de Procedimento.-----------------------------------------------------------------------
---- 6.2. Nenhuma entidade pode, em simultâneo, integrar um agrupamento proponente e 
apresentar proposta individualmente, nem pode integrar mais de um agrupamento proponente. -
---- 6.3. Na qualificação dos concorrentes serão adoptados os seguintes critérios: ------------------
---- a) Em termos de capacidade técnica preencham as seguintes condições: ------------------------
---- - i) Habilitação para o exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas; --------------
---- b) Em termos de capacidade económica e financeira preencham, cumulativamente, as 
seguintes condições: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - i) Volume global de negócios de pelo menos um dos membro do agrupamento superior a � 
10.000.000,00 (dez milhões de euros) e no total do agrupamento superior a � 15.000.000,00 
(quinze milhões de euros); ----------------------------------------------------------------------------------
---- - ii) Autonomia financeira superior a 15 (quinze) por cento; --------------------------------------
---- - iii) Declarem sob compromisso de honra, relativamente a cada membro do agrupamento, a 
responsabilidade da empresa no sistema financeiro reportada à data do anúncio. -------------------
---- 6.4. No caso de agrupamento de empresas, bastará que um dos seus membros satisfaça as 
condições exigidas, nos pontos i), ii), iii) das alíneas a) e b) supra. --------------------------------------
---- 7. PROPOSTAS -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 7.1. Na proposta, o concorrente manifesta a sua vontade de participar e indica as condições 
em que se dispõe a fazê-lo. ----------------------------------------------------------------------------------
---- 7.2. A proposta, bem como os documentos que a acompanham, será redigida em língua 
portuguesa. Porém, quando pela sua própria natureza ou origem, os documentos que a instruem 
estiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompanhar de tradução 
devidamente legalizada, ou de tradução não legalizada mas acompanhada de declaração do 
concorrente nos termos da qual declara aceitar sua prevalência. ---------------------------------------
---- 7.3. A proposta será redigida de acordo com o Anexo I. -------------------------------------------
---- 7.4. A proposta será assinada pelo concorrente ou seu representante. Sempre que seja 
assinada por procurador, juntar-se-á procuração que confira a estes poderes para o efeito. -------
---- 8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ---------------------------------------------------------
---- 8.1. Para efeitos de avaliação da sua idoneidade bem como da sua capacidade técnica, 
económica e financeira, os concorrentes deverão apresentar a seguinte documentação: -----------
---- a) Declaração na qual os concorrentes indiquem a denominação social, número de pessoa 
colectiva, conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e número dessa 
matrícula, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares 
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dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem; -------------------------------
---- b) Declaração emitida de acordo com o Modelo constante do Anexo II deste Programa de 
Procedimento; -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou 
cópia autenticada do mesmo; no caso de concorrentes estrangeiros, a habilitação profissional 
deverá ser demonstrada pela apresentação de certificado de inscrição em lista oficial de 
empreiteiros de lista aprovados de Estado pertencente ao espaço económico europeu, ou, no 
caso de não serem detentores de tal certificado, nos termos das alíneas a) a d), e p) do artigo 
67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; ------------------------------------------------------------
---- d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das obras 
executadas da mesma natureza das que são objecto deste procedimento nos últimos cinco anos; 
---- e) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou 
IRC, na qual se contenha o carimbo �Recibo� e, se for o caso, documento equivalente 
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o 
seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar 
cópia autenticada da respectiva declaração; ---------------------------------------------------------------
---- f) Cópias autenticadas do Balanço e da Demonstração de Resultados dos últimos três 
exercícios; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- g) Apresentação do relatório e contas de exercício dos últimos três anos, ou documentos 
equivalentes, consoante a exigência legal para o tipo de sociedade em questão. --------------------
---- 8.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por cada uma das empresas que 
constituem o agrupamento concorrente, exceptuando-se as declarações conjuntas e as situações 
previstas no ponto 6.4 do presente Programa de Procedimento. ---------------------------------------
---- 8.3. Caso assim entendam, os concorrentes que sejam agrupamentos poderão ainda 
apresentar documento de nomeação de representante comum, o qual poderá praticar todos os 
actos e representar o concorrente para todos os efeitos no presente procedimento, constituindo o 
interlocutor a quem a entidade adjudicante ou o júri se dirigirá para todos os efeitos quando 
pretenda contactar com o concorrente. --------------------------------------------------------------------
---- 8.4. Os documentos de habilitação constituirão o dossier n.º 1, devendo este dossier ser 
encerrado em invólucro opaco, fechado e lacrado, no rosto do qual deve constar a expressão 
�DOCUMENTOS�, indicando-se o nome ou a denominação do concorrente e a designação do 
procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 9. PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------
---- 9.1. A Proposta será redigida de acordo com o Anexo I. -------------------------------------------
---- 9.2. Na proposta os concorrentes descreverão, de forma detalhada, ------------------------------
---- a) Estrutura financeira da proposta; -------------------------------------------------------------------
---- b) Estrutura contratual da proposta; -------------------------------------------------------------------
---- c) Estrutura técnica da proposta. -----------------------------------------------------------------------
---- 9.3. A proposta será instruída com os seguintes documentos: -------------------------------------
---- a) Plano estratégico e de desenvolvimento do projecto; --------------------------------------------
---- b) Estrutura de financiamento; -------------------------------------------------------------------------
---- c) Modelo organizacional e contratual; ---------------------------------------------------------------
---- d) Projecto de acordo de accionistas; -----------------------------------------------------------------
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---- e) Apresentação das peças escritas e desenhadas demonstrativas das soluções técnicas 
preconizadas, sendo obrigatória a apresentação do levantamento topográfico das zonas a 
intervir; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- f) Programação geral e cronograma de execução; ---------------------------------------------------
---- g) Outros e elementos de apresentação facultativa. -------------------------------------------------
---- 9.4. A proposta constituirá o dossier n.º 2, dividido por capítulos, um para cada estrutura 
identificada no n.º 1 do presente artigo, o qual, por sua vez, deve ser encerrado em invólucro 
opaco, fechado e lacrado, no rosto do qual deve constar a expressão �PROPOSTA�, indicando-
se o nome ou a denominação do concorrente e a designação do procedimento. ---------------------
---- 9.5. Os concorrentes, se o desejarem, podem ainda juntar um dossier n.º 3 com outros 
documentos ou informações relevantes para a apreciação das suas propostas, designadamente 
notas explicativas e ilustrativas, o qual, por sua vez, deve ser encerrado em invólucro opaco, 
fechado e lacrado, no rosto do qual deve constar a expressão �OUTROS DOCUMENTOS�, 
indicando-se o nome ou a denominação do concorrente e a designação do procedimento. --------
---- 9.6. A falsidade de qualquer declaração implica a exclusão do concorrente do 
procedimento, qualquer que seja a fase em que se encontre o respectivo desenvolvimento. ------
---- 10. MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS ---------------------------------------
---- 10.1. Os documentos são obrigatoriamente redigidos na língua portuguesa e serão 
apresentados no original ou cópia simples. Porém, quando pela sua própria natureza, ou origem, 
estiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompanhar de tradução 
legalizada, em relação à qual declara aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, 
sobre os respectivos originais. ------------------------------------------------------------------------------
---- 10.2. Os documentos, quando formados por mais de uma folha, devem constituir fascículo 
ou fascículos indecomponíveis com todas as folhas numeradas, criados por processo que 
impeça a separação ou acréscimo de folhas, devendo a primeira página escrita de cada fascículo 
mencionar o número total de folhas. Não deverá haver continuidade entre a numeração de 
volumes fisicamente separados. ----------------------------------------------------------------------------
---- 11. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ---------------------------------------------------
---- 11.1. As propostas são válidas pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias úteis, contado a 
partir da data de entrega das mesmas. ---------------------------------------------------------------------
---- 11.2. O prazo referido no número anterior considera-se prorrogado por igual período por 
consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário. ---------------------------
---- 12. ESCLARECIMENTOS A PRESTAR PELOS CONCORRENTES --------------------
---- 12.1. Os concorrentes obrigam-se a prestar, relativamente aos elementos que instruem as 
suas propostas, os esclarecimentos que a entidade que preside ao procedimento considere 
necessários à sua correcta avaliação. -----------------------------------------------------------------------
---- 12.2. Sempre que, na fase de apreciação surjam dúvidas sobre a real situação económica ou 
financeira ou a capacidade técnica de qualquer dos concorrentes, poderá exigir-lhe a exibição 
de todos os documentos e elementos de informação, inclusivamente de natureza contabilística, 
indispensáveis para o esclarecimento dessas dúvidas. ---------------------------------------------------
---- 12.3. Os esclarecimentos solicitados, nos termos dos números anteriores, serão prestados no 
prazo que no pedido, por escrito, for fixado. Esse prazo não será superior a 5 (cinco) dias e o 
seu não cumprimento, sem apresentação de justificação, considerada aceitável, antes da 
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respectiva expiração, poderá ser interpretado como desistência do procedimento, com todas as 
consequências daí decorrentes. -----------------------------------------------------------------------------
---- 13. CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS -------------------------------------
---- 13.1. O critério de apreciação das propostas será o da proposta mais vantajosa, atendendo-
se aos seguintes critérios indicados por ordem crescente de importância: ----------------------------
---- 13.1.1. Estrutura financeira da proposta � 15 (quinze) por cento; ---------------------------------
---- - (i) Plano estratégico e de desenvolvimento do projecto � 50 (cinquenta); ---------------------
---- - (ii) Estrutura de financiamento � 50 (cinquenta) por cento; --------------------------------------
---- 13.1.2. Estrutura contratual da proposta � 15 (quinze) por cento: ---------------------------------
---- (i) Modelo organizacional e contratual proposto � 40 (quarenta) por cento; --------------------
---- (ii) Acordo de accionistas proposto � 60 (sessenta) por cento. ------------------------------------
---- 13.1.3. Estrutura técnica da proposta � 70 (setenta) por cento: ------------------------------------
---- - (i) Cumprimento técnico das premissas das empreitadas deste procedimento � 25 (vinte e 
cinco) por cento; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - (ii) Detalhe da documentação técnica apresentada por empreitada - 25 (vinte e cinco) por 
cento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - (iii) Experiência e adequação das equipas projectistas afectas a este contrato - 25 (vinte e 
cinco) por cento; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - (iv) Programação geral e cronograma de execução - 25 (vinte e cinco) por cento. -----------
---- 14. QUALIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES E ANÁLISE DAS PROPOSTAS ------
---- 14.1. O Júri começa por apreciar a capacidade dos concorrentes, finda a qual decide quais 
os concorrentes que passam à fase de apreciação das propostas e aqueles que são excluídos por 
falta de idoneidade ou capacidade. -------------------------------------------------------------------------
---- 14.2. No mesmo Relatório, o Júri apreciará as propostas apresentadas pelos concorrentes 
qualificados, à luz dos critérios de apreciação, nas quais estabelecerá, de modo fundamentado, 
um projecto de classificação dos concorrentes por ordem decrescente de mérito. ------------------
---- 14.3. O Relatório concluirá pela designação do concorrente escolhido para celebrar o 
contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 15. ENCARGOS DOS CONCORRENTES -------------------------------------------------------
---- Constituem encargos dos concorrentes todas as despesas com a elaboração da proposta. -----
---- ANEXO I -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- MODELO DA PROPOSTA --------------------------------------------------------------------------
---- (ponto 9.1 do Programa de Procedimento) --------------------------------------------------------
---- F....... (denominação, número de pessoa colectiva, sede e demais menções obrigatórias), 
depois de ter tomado conhecimento do objecto do procedimento para a selecção de pessoa(s) 
colectiva(s) de direito privado para participar(em) na constituição de sociedade comercial para a 
criação, desenvolvimento e construção de áreas de desenvolvimento urbano, de construção 
prioritárias, de infra-estruturas desportivas, educativas, culturais e de lazer de áreas de 
localização empresarial, parques industriais, parques de negócios, tecnopolos, e requalificação 
urbana e ambiental no concelho de Nelas vem apresentar a sua proposta. ----------------------------
---- Mais declara(m) que se submete(m), em tudo o que respeitar ao objecto do procedimento, 
ao que se acha prescrito na legislação portuguesa e ao foro do tribunal português competente, 
com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------
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---- Data...... ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assinatura.... ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- ANEXO II ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- MODELO DE DECLARAÇÃO ---------------------------------------------------------------------
---- (ponto 8.1 alínea b) do Programa de Procedimento) --------------------------------------------
---- 1...., titular do bilhete de identidade n.º..., residente em..., na qualidade de representante 
legal de... (ver nota 1), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (ver nota 2): 
---- a) Se encontra em situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado 
Português; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Se encontra em situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a 
segurança social em Portugal [ou no Estado de que é nacional ou onde se encontra 
estabelecido(a)] (ver nota 3); --------------------------------------------------------------------------------
---- c) Não se encontra em estado de falência, de liquidação ou de cessação de actividade, nem 
tem o respectivo processo pendente; -----------------------------------------------------------------------
---- d) Não foi condenado(a), por sentença transitada em julgado, por qualquer delito que afecte 
a sua honorabilidade profissional nem foi disciplinarmente punido(a) por falta grave em matéria 
profissional (ver nota 4); -------------------------------------------------------------------------------------
---- e) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei 
n.º 244/95, de 14 de Setembro (ver nota 5); ---------------------------------------------------------------
---- f) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista no n.º 1 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 396/91, de 16 de Outubro (ver nota 5); -------------------------------------------------
---- g) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu 
serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a 
segurança social não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em 
Portugal [ou no Estado membro da União Europeia de que é nacional ou onde se encontra 
estabelecido(a)] (ver nota 6). --------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a 
sua exclusão do procedimento, bem como a participação à entidade competente para efeitos de 
procedimento penal. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Quando a entidade que preside ao procedimento o solicitar, o concorrente obriga-se, nos 
termos fixados no artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a apresentar 
documentos comprovativos de qualquer das situações referidas no n.º 1 desta declaração. -------
---- 4. O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 
solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina, para 
além da sua exclusão do procedimento ou da anulação da adjudicação que eventualmente lhe 
seja efectuada, consoante o caso, a impossibilidade de, durante dois anos, concorrer a 
procedimentos abertos pela entidade que preside ao procedimento. ----------------------------------
---- [Data e assinatura (ver nota 7).] ------------------------------------------------------------------------
---- (nota 1) Só aplicável a concorrentes pessoas colectivas. -------------------------------------------
---- (nota 2) No caso de concorrente pessoa singular suprir a expressão «a sua representada». ---
---- (nota 3) Declarar consoante a situação. ---------------------------------------------------------------
---- (nota 4) Se foi objecto de condenação, indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva 



 
Fls.__________ 

Reunião de 24-10-2007 

 

17 

reabilitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (nota 5) Se foi objecto dessa sanção, indicar se já decorreu o período de inabilidade 
legalmente previsto. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- (nota 6) Se foi objecto dessa sanção, indicar se já decorreu o prazo de prescrição legalmente 
previsto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (nota 7) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal(ais).� ---- 
---- �ESTATUTOS ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Capítulo I -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Denominação, Sede e Objecto ------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 1º ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Denominação) ------------------------------------------------------------------------------------------
---- A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denominação de �NELASINVEST � 
Investimentos Urbanos, S.A.�. ------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 2º ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Sede) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A sociedade tem a sua sede na __, nº __, freguesia e concelho de Nelas. ---------------------
---- 2. Por deliberação do Conselho de Administração poderá a sociedade deslocar a sua sede 
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe. -----------------------------------------
---- ARTIGO 3º ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Objecto) -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A sociedade tem por objecto a criação, desenvolvimento, construção, gestão e exploração 
de áreas de desenvolvimento urbano, áreas de construção prioritária, de infra-estruturas 
rodoviárias, desportivas, educativas, culturais e de lazer, de áreas de localização empresarial, 
parques industriais, parques de negócios e tecnopolos, e ainda a requalificação urbana, 
comercial e ambiental. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Complementarmente, a sociedade poderá exercer directamente ou em colaboração com 
terceiros, actividades acessórias ou subsidiárias do objecto principal, bem como, outros ramos 
de actividade conexos, incluindo a prestação de serviços, que não prejudiquem a prossecução 
do objecto e que tenham em vista a melhor utilização dos seus recursos disponíveis. --------------
---- Capítulo II -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Capital Social, Acções e Obrigações ----------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 4º ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Capital Social) 
---- O capital social é ____, integralmente subscrito e realizado, dividido em ____ acções do 
valor nominal de ______ euros cada. ----------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 5º ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Acções) ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. As acções são nominativas, sendo representadas por títulos de uma, cinco, dez, vinte, 
cinquenta, cem, duzentas, quinhentas, mil ou múltiplos de mil acções. ------------------------------
---- 2. Os títulos definitivos e provisórios são assinados por dois administradores podendo as 
assinaturas ser substituídas por chancela autorizada. ----------------------------------------------------
---- 3. A sociedade pode emitir acções escriturais nos termos da lei aplicável. ----------------------
---- ARTIGO 6º ----------------------------------------------------------------------------------------------
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---- (Preferência na Subscrição) --------------------------------------------------------------------------
---- Nos aumentos de capital a realizar por entradas em dinheiro e salvo deliberação diferente da 
Assembleia Geral tomada pela maioria legalmente exigida, os accionistas terão o direito de 
preferência na subscrição das novas acções, na proporção daquelas de que sejam titulares, assim 
como no rateio daquelas relativamente às quais esse direito não tenha sido exercido, na 
proporção da totalidade das acções de que sejam titulares. ---------------------------------------------
---- ARTIGO 7º ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Transmissões de Acções) -----------------------------------------------------------------------------
---- 1. A transmissão das acções, onerosa ou gratuita, entre vivos, depende do consentimento da 
sociedade, mediante deliberação da Conselho de Administração. -------------------------------------
---- 2. O accionista que pretenda alienar acções da sociedade deverá comunicar tal intenção à 
administração da sociedade, indicando desde logo as condições essenciais do negócio 
projectado, entre elas se contando a identidade do adquirente, a contrapartida, caso a haja, e as 
condições da prestação dessa contrapartida. --------------------------------------------------------------
---- 3. No prazo máximo de sessenta dias a contar da data do recebimento da comunicação a que 
se refere o número anterior, o Conselho do Administração deverá deliberar sobre o pedido de 
consentimento; se, naquele prazo de sessenta dias, o Conselho da Administração nada deliberar 
sobre o pedido de consentimento, a transmissão passa a ser livre. ------------------------------------
---- 4. Se o Conselho de Administração recusar licitamente o consentimento, deverá a sociedade 
fazer adquirir as acções por outra pessoa nas condições de preço e pagamento do negócio para 
que foi solicitado o consentimento; tratando-se da transmissão gratuita ou provando a sociedade 
que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real, 
determinado nos termos previstos no artigo cento e cinco número dois do Código das 
Sociedades Comerciais. --------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 8º ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Direito de preferência) -------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Os accionistas terão direito de preferência na transmissão onerosa das acções. -------------
---- 2. O accionista que pretenda alienar as suas acções deverá, no prazo de oito (8) dias, a 
contar da data em que o consentimento da sociedade seja dado ou em que o decurso do prazo 
para tal se verifique, comunicar aos demais accionistas o projecto de alienação, com a 
identificação do adquirente, do preço oferecido e das demais condições do negócio. --------------
---- 3. Os accionistas terão o prazo de vinte (20) dias para declararem se exercem o direito de 
preferência na alienação. ------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Se mais do que um accionista declarar preterir, as acções a alienar serão repartidas entre esses 
accionistas na proporção das participações que já possuírem. --------------------------------------------
---- 5. O negócio translativo das acções, bem como o pagamento da respectiva contrapartida 
deverão ser efectuados, nas condições anunciadas pelo accionista alienante, no prazo de trinta 
(30) dias a contar da data em que receba as comunicações dos preferentes, salvo se naquelas 
condições constar maior prazo. -----------------------------------------------------------------------------
---- 6. As comunicações previstas nos números anteriores deverão, sob pena de ineficácia, ser 
remetidas por cartas registadas com aviso de recepção dirigidas para as moradas dos accionistas 
constantes dos registos sociais ou para outras que os accionistas para o efeito comuniquem por 
escrito; sendo desconhecida da sociedade a morada de qualquer accionista não será remetida 
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qualquer comunicação e o accionista perde o direito de preferência. ---------------------------------
---- ARTIGO 9º ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Acções Próprias) 
---- Por deliberação da Assembleia Geral, a sociedade poderá adquirir acções próprias, dentro 
dos limites fixados na lei. ------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 10º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Obrigações) ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A sociedade poderá emitir obrigações, convertíveis ou não em acções, desde que 
autorizada por deliberação da Assembleia Geral. --------------------------------------------------------
---- 2. Por deliberação da Assembleia Geral, a sociedade poderá adquirir obrigações próprias e 
praticar sobre elas todas as operações que se mostrem convenientes ao interesse social, dentro 
dos limites fixados na lei. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Capítulo III ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Órgãos Sociais -------------------------------------------------------------------------------------------
---- - SECÇÃO I � -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Disposições Gerais --------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 11º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Composição) --------------------------------------------------------------------------------------------
---- São órgãos da sociedade a Assembleia Geral, o Conselho de Administração compreendendo 
uma Comissão de Auditoria, e o Revisor Oficial de Contas, nos termos previstos nos artigos 
seguintes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 12º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Estrutura da Administração e Fiscalização) -----------------------------------------------------
---- A administração e fiscalização da sociedade ficam estruturadas segundo a modalidade de 
Conselho de Administração, compreendendo uma Comissão de Auditoria, e Revisor Oficial de 
Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 13º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Membros dos Órgãos Sociais: Eleição, Duração dos Mandatos, Remunerações e 
Cauções) -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela Assembleia Geral, por períodos de quatro 
anos, podendo ser reeleitos, nos termos da lei. -----------------------------------------------------------
---- 2. Compete à Assembleia Geral ou a comissão por esta nomeada fixar a remuneração dos 
membros dos órgãos sociais. --------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Compete ainda à Assembleia Geral a fixação das cauções dos membros dos órgãos 
sociais e a sua dispensa nos casos legalmente admitidos. -----------------------------------------------
---- - SECÇÃO I I - ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assembleia Geral ---------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 14º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Representação) -----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Assembleia Geral representa a universalidade dos accionistas e as suas deliberações, 
quando tomadas nos termos da lei e dos presentes estatutos, serão obrigatórias para todos eles, 
ainda que ausentes ou dissidentes. -------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 15º ---------------------------------------------------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 24-10-2007 

 

20 

---- (Convocação) --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A convocação da Assembleia Geral incumbe ao presidente da mesa e, nos casos 
especialmente previstos na lei, à Comissão de Auditoria. ----------------------------------------------
---- 2. As Assembleias Gerais serão convocadas: ou por publicação da convocatória nos termos 
legais, ou por cartas registadas, enviadas para as moradas dos accionistas constantes dos 
registos sociais ou para outras que os accionistas para o efeito comuniquem por escrito; ou, em 
relação aos accionistas que comuniquem previamente o seu endereço de e-mail e o seu 
consentimento, por correio electrónico com recibo de leitura. -----------------------------------------
---- 3. Entre a expedição das cartas registadas ou mensagens de correio electrónico referidas no 
número anterior e a data da realização da Assembleia Geral devem mediar pelo menos 21 (vinte 
e um) dias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 16º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Participação) -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Apenas poderão participar na Assembleia Geral os accionistas com direito a voto, 
correspondendo um voto a cada acção. --------------------------------------------------------------------
---- 2. Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral por 
qualquer pessoa. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 17º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Mesa) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A mesa da Assembleia Geral compor-se-á de um presidente e um secretário, que poderão 
ou não ser accionistas. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 18º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Deliberações) -------------------------------------------------------------------------------------------
---- As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta dos votos 
expressos, salvo disposição legal ou estatutária que exija maioria qualificada. ----------------------
---- SECÇÃO III ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Administração -------------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 19º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Conselho de Administração) ------------------------------------------------------------------------
---- 1. A administração e representação da sociedade são exercidas por um Conselho de 
Administração, composto por um número de membros efectivos, par ou ímpar, igual ou 
superior a cinco e inferior a dez. ----------------------------------------------------------------------------
---- 2. Na eleição dos membros do conselho de administração devem ser individualizados os 
que concorrem para o cargo de administradores executivos e os que concorrem para o cargo de 
administradores auditores da comissão de auditoria, que não poderão ser em número inferior a 
três. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3.Podem ser eleitos administradores suplentes até número igual a um terço dos 
administradores efectivos. -----------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Os administradores, efectivos ou suplentes, podem não ser accionistas. ----------------------
---- 5. Compete à Assembleia Geral designar qual dos membros do Conselho de 
Administração será o presidente, bem como quem presidirá à Comissão de Auditoria. ------------
---- 6. Se uma pessoa colectiva for designada administradora, nomeará uma pessoa singular 
para exercer o cargo em nome próprio. --------------------------------------------------------------------
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---- 7. O Conselho de Administração poderá delegar num ou mais administradores a gestão 
corrente da sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 8. Considerar-se-á em situação de falta definitiva o administrador que falte a duas reuniões 
seguidas ou três interpoladas, sem justificação aceite pelo Conselho de Administração. ----------
---- ARTIGO 20º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Comissão de Auditoria) ------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A Comissão de Auditoria, é composta por uma parte dos membros do conselho de 
administração, que não exerçam funções executivas, eleitos como administradores auditores, e 
em relação aos quais não se verifiquem as incompatibilidades previstas na lei. ---------------------
---- 2. A comissão de auditoria terá um número de membros igual ou superior a três e inferior a 
sete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Um dos membros deve ser independente e ter um curso superior adequado e 
conhecimentos em auditoria ou contabilidade, podendo os restantes membros ser sociedades de 
advogados ou sociedades de revisores oficiais de contas ou accionistas singulares com 
capacidade jurídica plena, devendo ter as qualificações e a experiência profissional adequadas 
ao exercício das respectivas funções. ----------------------------------------------------------------------
---- 4. À Comissão de Auditoria incumbe fiscalizar a administração da sociedade, vigiar pela 
observância da lei e do contrato de sociedade, fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de 
riscos, do sistema de controlo interno e do sistema de auditoria interna, e exercer as demais 
atribuições que a lei lhe confere. ---------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 21º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Vinculação da Sociedade) ----------------------------------------------------------------------------
---- A sociedade fica vinculada com a assinatura ou intervenção de: ---------------------------------
---- a) De dois administradores executivos em conjunto; -----------------------------------------------
---- b) Qualquer dos administradores delegados, dentro dos limites da delegação do conselho de 
administração; -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Qualquer mandatário da sociedade, nos limites dos poderes conferidos pela respectiva 
procuração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - SECÇÃO IV - ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Exame de Contas ---------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 22º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Revisor Oficial de Contas) ---------------------------------------------------------------------------
---- 1. O exame das contas da sociedade compete a um Revisor Oficial de Contas ou Sociedade 
de Revisores Oficiais de Contas, designados pela Assembleia Geral sob proposta da Comissão 
de Auditoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Ao Revisor Oficial de Contas ou a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas incumbe 
verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de 
suporte, verificar a extensão da caixa e as existências de qualquer espécies dos bens ou valores 
pertencentes à sociedade ou por ela recebidos em garantia, depósito ou outro titulo, verificar a 
exactidão dos documentos de prestação de contas, verificar a exactidão dos documentos de 
prestação de contas, e verificar se as politicas contabilísticas e os critérios valorimétricos 
adoptados pela sociedade conduzem a uma correcta avaliação do património e dos resultados. --
---- - SECÇÃO V - -------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Secretário da Sociedade -------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 23º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Secretário e competência) ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. O Conselho de Administração pode eleger um secretário da sociedade e um suplente, 
coincidindo a duração dos respectivos mandatos com os mandatos do Conselho de 
Administração. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O secretário e o suplente têm as competências previstas na Lei. -------------------------------
---- CAPITULO VI ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Disposições finais ---------------------------------------------------------------------------------------
---- ARTIGO 24º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Derrogação de preceitos supletivos) ---------------------------------------------------------------
---- As normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais podem ser derrogadas por 
deliberação dos accionistas, desde que tomada por dois terços dos votos emitidos e não 
contrarie qualquer disposição do contrato de sociedade. ------------------------------------------------
---- ARTIGO 25º ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Ano Social) ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O ano social corresponde ao ano civil.�---------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente iniciou a reunião começando por explicar o que era uma parceria 
pública-privada. Explicou que já várias Câmaras no País adoptaram este procedimento, que a 
nova Lei das Finanças Locais vinha asfixiar financeiramente os municípios. É importante por 
isso que sejam aproveitados os fundos comunitários deste último Quadro de Apoio (QREN), 
uma vez que a partir de 2013 dificilmente os Municípios terão capacidade de realizar grandes e 
avultados investimentos. Referiu ainda que o próprio Governo se socorre das parcerias público-
privadas para fazer auto-estradas, hospitais, etc. Informou também que convocou esta reunião 
extraordinária para que este assunto seja discutido e que será posto à votação na próxima 
reunião ordinária. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente foi projectada a apresentação deste assunto e explicado o seu conteúdo pelo 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ----------------------------------------
---- Após esta exposição, deu-se início ao debate tendo a Senhora Presidente pedido que no 
decorrer da reunião houvesse respeito por todos e uns pelos outros para permitir um melhor 
esclarecimento dos assuntos. --------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva lamentou que o respeito agora pedido 
nesta reunião, pela Senhora Presidente da Câmara, não o tenha havido até à presente data e 
também lamentou que ele não tenha sido convidado para a reunião havida com os Membros da 
Assembleia Municipal para a apresentação deste assunto. ----------------------------------------------
---- Em relação à proposta que estava em cima da Mesa o Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva afirmou que aquilo não era uma proposta de obras, mas sim uma proposta de 
caderno de encargos e anúncio de concurso, que era uma proposta para aprovarem 47 obras, 
que ele tinha sido chamado a esta reunião para aprovar 47 obras, que não havia transparência da 
parte da Câmara, que a Senhora Presidente queria criar uma maioria artificial pensando que o 
Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos não vinha a esta reunião pelo que esta 
proposta era aprovada com o voto de qualidade da Senhora Presidente pelo que isto tudo era 
uma irresponsabilidade por parte do Executivo. Afirmou também que a Senhora Presidente da 
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Câmara não esteve presente na reunião de constituição da Associação Dão Lafões e que o 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas não soube defender os interesses 
do Município de Nelas. Afirmou que as verbas do QREN poderão vir a servir para a criação de 
escolas do Concelho e a Senhora Presidente da Câmara não tem tido respeito para com os 
Senhores Vereadores de Oposição. Afirmou também que ninguém estava na sala contra a 
realização das obras, que o Senhor Dr. José Lopes Correia, se pudesse tinha-as feito todas, que 
um projecto do concelho eram todas as obras do concelho, que na lista apresentada havia obras 
que eram estruturantes e outras que não o eram, que ele não fazia comunicados anónimos, que 
estava ali proposto gastar nos próximos 2 anos 35 milhões de euros, aproveitando um furo da 
Lei 53-F/2006 e que era permitido pelo actual Orçamento Geral do Estado em vigor até 31 de 
Dezembro de 2007, furo esse que o próximo Orçamento Geral do Estado vai tapar. Afirmou 
também que nesta sociedade comercial a Câmara ficava em minoria e não podia destituir o 
Conselho de Administração, que o que estava ali previsto era a participação da Câmara em 49% 
numa sociedade comercial em minoria de capital, que tinha de haver um acordo parasocial, que 
o investidor privado tinha de ter conhecimento desse acordo, que a Câmara ia fazer 
investimentos de cerca de 7 milhões de contos, que ele, Vereador Dr. Borges da Silva, se queria 
fazer obras tinha que ter dinheiro para as pagar, que iam ser gastas as verbas dos próximos 30 
anos e que iam hipotecar o futuro dos seus filhos, que os sete milhões de contos são 10 anos de 
investimento desta Câmara Municipal, que uma empresa privada a investir sete milhões de 
contos pagaria 40 mil contos de imposto de selo, que em lado nenhum nos estatutos dizia que a 
administração não era remunerada, que esta sociedade comercial ia ter cinco administradores, 
dois auditores, um revisor de contas e um suplente de revisor de contas, que a Câmara ia pagar 
tudo aquilo, que a Câmara cedia as obras a concurso a qualquer empresa familiar como por 
exemplo a Nelcivil, a Câmara cedia por exemplo a Praça do Município e a empresa fazia o que 
quisesse, que a Câmara cederia o domínio público municipal, e questionou que garantias é que 
a empresa adjudicatária daria ao banco. Que a empresa realizava as obras e a Câmara ficava 
arrendatária, por exemplo da Praça do Município ou da Av.ª João XXIII e a Câmara pagava 
rendas ao empreiteiro, que a Câmara ia pagar 500.000 contos por ano mais o pagamento das 
rendas a essa empresa, ou seja no total a empresa ia cobrar à Câmara cerca de 800.000 contos, 
que se iam privatizar cerca de 40% dos dinheiros da Câmara, que o Executivo tinha descoberto 
o ovo de Colombo, que ia dar a privados 40% dos dinheiros da Câmara, que a Câmara ia ficar 
sem dinheiro para poder fazer alguma obra, que nada daquilo estava previsto no programa 
eleitoral quando ele concorreu ao lado do actual Executivo. Afirmou também que este 
Executivo Municipal não tinha legitimidade política para fazer esta proposta e que era imoral 
porque iam endividar-se em sete milhões de contos, que se iam livrar do visto do Tribunal de 
Contas, que a empresa não fazia concurso nenhum e comprava os materiais a quem quisesse e 
que se daqui a dois anos este Executivo perdesse as eleições iam para administradores da 
sociedade comercial que agora estavam a criar e pediu à Senhora Presidente da Câmara para ser 
uma boa senhora e retirar a proposta de cima da Mesa. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques referiu que o que estava ali em 
causa era o procedimento de constituição de uma sociedade comercial, que era a aprovação dos 
estatutos de uma sociedade comercial, que propunha uma alteração aos mesmos no sentido de 
constar no artigo 18.º uma maioria qualificada, que a Lei n.º 53-F/2006 só se aplicava na 
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constituição da sociedade comercial. Que tinha sido este Executivo Municipal que tinha feito o 
Sistema de Controlo Interno, que impôs o cabimento prévio de despesas, que estavam a 
trabalhar no quadro do pessoal, que estavam a elaborar o regimento deste órgão municipal e que 
estavam a pôr clausulas penais nos cadernos de encargos das empreitadas para que os 
empreiteiros que não cumprissem o prazo de execução das obras fossem penalizados. Que 
concordava que algumas obras deviam ser retiradas da lista apresentada no início da reunião, 
mas questionou se os nossos governantes também não estavam a hipotecar o futuro dos nossos 
filhos com as leis que faziam. -------------------------------------------------------------------------------
--- Seguidamente interveio o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmando que ia 
falar de pé porque na Mesa estava de costas para o Público e para o funcionário que faz a acta, 
que pedia desculpa à Senhora Presidente por não ter vindo à cerimónia da assinatura do 
Protocolo de criação do Gabinete de Apoio ao Emigrante, mas que não tinha sido convidado 
para ir a Viseu a uma cerimónia referente à assinatura de candidatura para um caminho público. 
---- A Senhora Presidente informou que, só ela, tinha sido convidada para ir a Viseu proceder à 
assinatura de uma candidatura referente à execução de um caminho de acesso à quinta do 
Senhor Dr. José Lopes Correia. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que então também podia afirmar 
que neste momento decorriam obras em Nelas à porta da residência da Senhora Presidente da 
Câmara. Que a Senhora Presidente tinha sido indelicada porque tinha convidado os Membros 
da Assembleia Municipal e que não tinha convidado os Senhores Vereadores do Partido 
Socialista, que a Senhora Presidente da Câmara tinha dado conhecimento do presente assunto à 
Assembleia Municipal sem passar pelos Senhores Vereadores e sem passar pela Câmara. Que 
esta reunião extraordinária tinha sido marcada pensando que o Senhor Vereador Eng.º João 
Manuel Correia dos Santos não vinha e criava-se assim uma maioria artificial e esta proposta 
era aprovada com o voto de qualidade da Senhora Presidente. Seguidamente questionou o 
Executivo Municipal no sentido de saber quem é que tinha inventado aquela proposta. -----------
---- A Senhora Presidente respondeu ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral que a 
proposta não tinha sido invenção da Câmara de Nelas mas de outras, aqui em redor como por 
exemplo Tondela e Viseu. -----------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo no sentido de 
saber quem tinha feito o estudo e quem tinha elaborado os documentos. ----------------------------
---- A Senhora Presidente respondeu ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral que 
quem elaborou os documentos tinha sido o seu Chefe de Gabinete em colaboração com os 
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, com os funcionários do Gabinete de Ambiente e 
com o Senhor Eng.º Luis de Almeida. ---------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou a Senhora Presidente no 
sentido de saber se estes documentos tinham sido elaborados por pessoas da Câmara. ------------
---- A Senhora Presidente respondeu que sim e que não iam aparecer facturas para pagar a 
elaboração destes documentos. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que em relação ao projecto 
propriamente dito estava ali uma negociata obscura, que a execução daquele projecto nada tinha 
a ver com as necessidades do Município e questionou qual era o capital social daquela 
sociedade comercial. -----------------------------------------------------------------------------------------
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---- A Senhora Presidente da Câmara declarou que em Nelas a parceria pública-privada era uma 
negociata obscura, mas que na Guarda, por exemplo, era um procedimento de desenvolvimento, 
que tinha dado a palavra aos Senhores Vereadores do Partido Socialista e que todos na reunião 
estavam à espera de ouvir a opinião dos referidos Senhores Vereadores. ----------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral referiu que a Câmara só tinha 49% da 
sociedade, que tinha de haver um acordo parasocial e que a questão do capita social era 
fundamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou que o mínimo do capital social eram 50.000 euros. ----------
------- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo no sentido de 
saber quem eram os outros sócios daquela sociedade comercial. Afirmou que ninguém 
acreditava que os administradores não fossem remunerados, questionou quais os valores dessas 
remunerações, que a última pessoa que a Senhora Presidente da Câmara nomeou foi uma ave de 
arribação. Questionou também a Senhora Presidente da Câmara no sentido de saber se jamais 
nomearia pessoas de fora do concelho. Afirmou que aquela questão das nomeações era muito 
importante pois a Senhora Presidente ia nomear pessoas para os próximos quatro anos que não 
podiam ser substituídas se a Câmara mudasse nas próximas eleições autárquicas, que o capital 
social de 49% ia ser feito com a cedência do direito de superfície e questionou quais eram os 
bens que a Câmara ia ceder. Questionou se seria o Salão Nobre, espaço muito cobiçado para 
fazer festas de aniversário e questionou, em concreto, quais eram os bens que iam ser cedidos 
em regime de direito de superfície. -------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que ou o Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral expunha a sua posição e tratava o assunto com seriedade ou ela, Presidente da Câmara, 
retirava-se da reunião dando a mesma por encerrada. ---------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques pediu aos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista para apresentarem propostas concretas. ---------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou o Órgão que não havendo condições para 
continuar os trabalhos dava por terminada a reunião. --------------------------------------------------- 

 
 ENCERRAMENTO 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às dezassete horas e trinta 
minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por mim, 
____________________________________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
que a redigi, subscrevi e assino. --------------------------------------------------------------------------- 

 
A Presidente, 

_______________________________________ 
 

A Chefe de Divisão, 
_______________________________________ 


