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ACTA Nº. 15 
                                                ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

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

---- Aos oito dias do mês de Agosto do ano de dois mil e seis, nesta Vila de Nelas e edifício dos 
Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a presidência 
da Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, 
estando presentes os Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. 
Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas.---- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em vinte e cinco de 
Julho de dois mil e seis, com a abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição 
Marques e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, por não terem estado presentes 
nessa reunião, tendo a referida acta sido aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 438.674,66 � (quatrocentos e trinta e oito mil 
seiscentos e setenta e quatro euros e sessenta e seis cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 152.511,67 � (cento e cinquenta e dois mil quinhentos e onze euros e sessenta e 
sete cêntimos): ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia:-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Preço a cobrar por cada exemplar do livro �Município de Nelas � Origens e Evolução.�; ----
---- Construção do Parque Merendeiro numa parcela sobrante, propriedade da E.P. � Estradas 
de Portugal, E.P.E.;-------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos � 
Rectificação � Requerente: Ana Maria de Oliveira Pereira Mendes Abreu; -------------------------
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião nos termos do artº. 83., da lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ORDEM DO DIA 
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1 - OBRAS PÚBLICAS 
 

1.1.EMPRÉSTIMO DE 697.670,00�, DESTINADO A FINANCIAR OS PROJECTOS DE 
INVESTIMENTO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2006- APROVAÇÃO DAS 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
----No seguimento da deliberação da Assembleia Municipal, tomada em sessão extraordinária 
de 21 de Julho de 2006, que autorizou a contratação do empréstimo no valor de 697.670,00 �, 
destinado a financiar os projectos de investimento das Grandes Opções do Plano de 2006, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Empréstimo e respectivas cláusulas 
contratuais, entre o Município de Nelas e a CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ----------------------------------------------------------------
---- � Entre o Município de Nelas, adiante designado por MUNICÍPIO, pessoa colectiva de 
base territorial nº. 506 834 166, representada pela sua Presidente, e a CAIXA GERAL DE 
DEPÓSITOS, S.A., adiante designada por CAIXA, sociedade anónima, com sede em Lisboa 
Av.a João XXI, 63, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº. 
2900/930902, pessoa colectiva nº. 500 960 046 com o capital social de 2 950 000 000 Euros, 
representada por dois procuradores desta entidade com poderes para o acto, e ambos os casos 
identificados junto das respectivas assinaturas, é celebrado o presente contrato, com referência 
9015/002231/287/0019, o qual se regerá pelas seguintes: ----------------------------------------------
---- CLÁUSULAS CONTRATUAIS � ------------------------------------------------------------------
---- 1 � Natureza do empréstimo � Abertura de crédito.-------------------------------------------------
---- 2 � Montante do Empréstimo � Até 697.670,00 (seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos 
e setenta euros), uma parte do qual poderá ser co-financiado com fundos mutuados pelo BEI à 
Caixa, sem quaisquer reflexos, no entanto, nas condições financeiras ou outras desta operação 
para o Município.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � Finalidade � Financiamento dos projectos de investimento Enquadrados nas Grandes 
Opções do Plano, a seguir discriminadas: -----------------------------------------------------------------
---- A � Variante à Aguieira (Lig. Cemitério R. Salgueiro) - � 32.000,00; ---------------------------
---- B � E.M. Canas de Senhorim � Póvoa de Stº. António(2.ª Fase) - � 50.000,00; ----------------
---- C � Rua da Fonte da Cruz em Canas de Senhorim - � 100.000,00; -------------------------------
---- D- Beneficiação da rede viária interior em Carvalhal Redondo -  � 55.000,00; - ---------------
---- E- Beneficiação da Rua da Ponte em Lapa do Lobo - � 40.000,00; ------------------------------
---- F � Capela Mortuária de Moreira - � 36.000,00; ----------------------------------------------------
---- G - Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários em Nelas - � 125.000,00; -------------
---- H � Lig. Rua Shell/Av. António Joaquim Henriques em Nelas -  � 75.000.00; -----------------
---- I � Requalificação do caminho do Moinho nas Fontanheiras - � 60.000,00; --------------------
---- J � Beneficiação da rede viária na freguesia de Senhorim - � 79.670,00; ------------------------
---- K � Abertura R. Barreiro, Dique a Casa dos Cantoneiros em Vilar Seco - � 45.000,00.-------
---- 4 � Prazo global � Dez anos, a contar da data do contrato.-----------------------------------------
---- 5 � Período de utilização e diferimento � Os primeiros 24 meses do prazo. ---------------------
---- 6 � Utilização � 6.1. � A libertação de verbas do empréstimo, será feita, por parcelas e 
processar-se-á de acordo com as despesas de investimento realizadas e as necessidades de 
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financiamento do(s) projecto(s). 6.2. A prova da aplicação das verbas utilizadas poderá ser feita 
por iniciativa do Município ou a pedido da Caixa, nos 60 dias subsequentes à libertação  de 
fundos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 7 � Forma de Utilização � As libertações de fundos serão efectuadas mediante pedido 
escrito da Câmara Municipal para cada parcela, dirigido à DBI � Direcção de Banca 
Institucional (Avenida João Vinte e Um, número sessenta e três, quarto piso, Mil � Trezentos 
Lisboa). As respectivas verbas serão creditadas na conta de depósitos à ordem nº. 
0534/000094/630, constituída em nome do Município na Agência da Caixa de Nelas. ------------
---- 8. Taxa de juro. O empréstimo vence juros a uma taxa nominal variável correspondente à 
média da �Euribor a 3 meses� (Base trezentos e sessenta dias), em vigor nos últimos três dias 
úteis anteriores ao início de cada período de referência, acrescida de um �spread� de 0,087%, 
sendo no primeiro período de referência de 3,239%, a que corresponde a Taxa  Anual Efectiva 
(TAE) de 3, 27855%, calculada nos termos do D.L. 220/94, de 23/08. -------------------------------
---- 9. Pagamento de juros e reembolso do capital. 9.1. No período de utilização e diferimento, 
os juros, calculados dia a dia sobre o capital em dívida, serão pagos em 8 prestações trimestrais, 
ocorrendo a primeira três meses após a data do contrato. 9.2. Após o período de utilização e 
diferimento, o capital e os juros serão pagos em 32 prestações trimestrais, postecipadas e 
sucessivas, ocorrendo a primeira 27 meses após a data do contrato.-----------------------------------
---- 10. Reembolso Antecipado � Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de parte do 
capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem então em 
curso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 11 � Forma de pagamento � Todos os pagamentos que forem devidos pelo Município nos 
termos do presente contrato serão efectuados por débito na conta referida na cláusula 7. que 
aquele se obriga a provisionar antecipadamente com os fundos suficientes, ficando a Caixa 
autorizada a proceder aos movimentos necessários na data do vencimento. -------------------------
---- 12. - Mora � Em caso de mora, a Caixa poderá cobrar sobre o capital exigível e juros 
correspondentes aos períodos mínimos legalmente previstos juros calculados à taxa de juro 
contratual, que em cada dia em que se verificar a mora estiver em vigor, acrescida de uma 
sobretaxa até quatro por cento ao ano. ---------------------------------------------------------------------
----- 13. - Garantia � 13.1. � Para garantia do capital, juros e demais encargos do empréstimo, o 
Município consigna à Caixa as receitas municipais, conforme previsto no número sete do artigo 
vigésimo quarto da lei das Finanças Locais (Lei número quarenta e dois barra noventa e oito, de 
seis de Agosto). 13.2. Das receitas consignadas, a Caixa fica autorizada a receber, directamente 
do Estado, as verbas correspondentes aos Fundos Municipais, até ao limite das importâncias 
vencidas e não pagas, conforme decorre do artigo 8.º da Lei nº. 42/98.-------------------------------
---- 14. - Refinanciamento � O Município aceitará colaborar com a Caixa, no caso de esta lhe 
vir a solicitar a transformação do presente financiamento em empréstimo obrigacionista, 
mantendo-se as condições financeiras e prazos e desde que dessa alteração não resultem 
quaisquer encargos para o Município. ---------------------------------------------------------------------
---- 15. - Acompanhamento do investimento � O produto do empréstimo deverá ser utilizado 
para financiamento do(s) projecto(s) indicado(s) na cláusula três. Podendo a Caixa solicitar 
todos os elementos indispensáveis à prova da sua aplicação, devendo evitar-se situações de 
duplo financiamento. -----------------------------------------------------------------------------------------
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---- 16. - Despesas � Ficam de conta do Município todas as despesas originadas pela celebração 
do contrato e outras que venham a ter lugar na vigência do mesmo, nomeadamente eventuais 
despesas judiciais. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 17. - Incumprimento/exigibilidade antecipada � A Caixa poderá resolver o contrato ou 
considerar antecipadamente vencida toda a dívida e exigir o seu imediato pagamento, no caso 
de incumprimento de qualquer obrigação assumida pelo Município. ---------------------------------
---- 18. - Informação Diversa � O Município disponibiliza-se para fornecer, quando solicitados, 
quaisquer elementos de informação relativos à sua contabilidade e gestão, designadamente, o 
Balanço e a Demonstração de Resultados, Fluxos de Caixa, os Mapas de Empréstimos e de 
Outras Dívidas a Terceiros, bem como quaisquer outros relacionados com o Contrato e o seu 
cumprimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----  19. -  Lei aplicável e foro � Ao presente contrato e aos que o completarem ou alterarem, 
aplicar-se-á a Lei portuguesa, sendo competente para dirimir qualquer pleito emergente do 
mesmo, o foro da Comarca de Lisboa. ---------------------------------------------------------------------
---- 20. Formalidades � A produção de efeitos financeiros deste contrato fica dependente da 
obtenção das necessárias deliberações dos Órgãos Municipais competentes e do Visto do 
Tribunal de Contas. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Feito em três exemplares de igual valor e conteúdo, destinando-se um à Caixa e os restantes 
ao Município�.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.2.CONTRATO DE ALDEIA � RECUPERAÇÃO DE FONTES E CHAFARIZES DO 
CENTRO HISTÓRICO DE SANTAR � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Contrato de Aldeia � Recuperação de Fontes e Chafarizes do Centro Histórico de Santar�, 
adjudicada à firma  J.M. Figueiredo, Lda., pela importância de 23.632,05 � (vinte e três mil 
seiscentos e trinta e dois euros e cinco cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos 
Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião.------------------------------------------ 
1.3. CONTRATO ALDEIA � REMODELAÇÃO DA REDE ELÉCTRICA DO CENTRO 
HISTÓRICO DE SANTAR � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Contrato Aldeia � Remodelação da Rede Eléctrica do Centro Histórico de Santar�, adjudicada 
à firma A. Couto, Lda., pela importância de 105.294,69 � (cento e cinco mil duzentos e noventa 
e quatro euros e sessenta e nove cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos 
Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião.------------------------------------------ 
 

 2. ZONAS INDUSTRIAIS 
 

---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva.------------ 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA À FIRMA �NELPNEUS� � 
RECTIFICAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 1 de Agosto de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas  - Cedência à Firma Nelpneus. Rectificação. -------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 08-08-2006 

 

5 

---- I. Em reunião de 26 de Novembro de 1996 deliberou a Ex.ma Câmara ceder um terreno na 
Zona Industrial de Nelas à firma �NELPNEUS�, com a área de 1.300 m2. --------------------------
---- II. Registados os lotes desta Zona, o terreno cedido àquela firma corresponde ao lote 6 com 
a área de 1.200 m2, inscrito sob o Art.º matricial 2314, que confronta a Norte e Poente com José 
Maria Gomes Pereira e Paula, Nascente com Rua e Sul com Lote 4. ---------------------------------
---- III. Atendendo a que o proprietário � Alexandrino Manuel Marques Martins � faleceu sem 
que o terreno tenha sido escriturado a favor da firma, solicitam os herdeiros a rectificação da 
deliberação de 26/11/1996 de maneira a constar o seguinte. -------------------------------------------
---- 1. Rectificação da área cedida de 1.300 m2 para 1.200 m2 correspondente ao artigo matricial 
descrito em II.; ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Rectificação da cedência à firma NELPNEUS para: - Maria Isabel Pereira Soares 
Martins, Lúcia Soares Martins e Fernando Jorge Soares Martins. -------------------------------------
---- Face ao exposto solicito a V. Ex.ª a rectificação da deliberação de 26 de Novembro de 
1996, ficando o lote 6 cedido naquela reunião a corresponder ao actual lote 6 descrito em II e 
ainda a alteração da cedência para as pessoas atrás referidas, nas condições habituais. O preço 
de venda naquela data era de 40$00 / m2.------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�------------------------------------------------------------------
----  Tendo em consideração a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rectificação à deliberação do Executivo de 26 de 
Novembro de 1996, nos termos e de acordo com a referida informação.----------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva.----------------   
2.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA À FIRMA �NELVIGA - VIGAS DE 
NELAS, LDA.� � RECTIFICAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 1 de Agosto de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência à firma �Nelviga � Vigas de Nelas, Ldª.� � 
Rectificação.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----  � I � Resumo Histórico.---------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Em reunião de 29 de Julho de 1997 deliberou a Ex.ma Câmara aprovar a cedência à firma 
�NELVIGA � Vigas de Nelas, Lda� de um terreno na Zona Industrial de Nelas com a área de 
21.600m2. O preço de venda é de 120$00/m2. -----------------------------------------------------------
---- 2. Em reunião de 27 de Julho de 1999 deliberou a Ex.ma Câmara ceder mais 1.400m2 
anexos ao terreno já cedido anteriormente. ---------------------------------------------------------------
---- 3. Em reunião de 12 de Janeiro de 2005 deliberou a Ex.ma Câmara fazer corresponder os 
terrenos cedidos aos artigos matriciais 5280 e 5286. ----------------------------------------------------
---- 4. Em reunião de 30 de Maio de 2006 deliberou a Ex.ma Câmara aprovar o pagamento do 
terreno em quatro prestações e ainda autorizar a celebração da escritura no Notário Externo aos 
Serviços deste Município. -----------------------------------------------------------------------------------
---- II. Situação actual ----------------------------------------------------------------------------------------
---- � Atendendo a que, por lapso, os artigos matriciais a vender não são os referidos em I. 3, 
mas sim os seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Artº. 5279 sito às �Hortas� com a ares de 5.442m2, freguesia de Senhorim;-------------------
---- - Artº. 5303, sito à �Fonte do Lameiro�, com a área de 3.398,00 m2, freguesia de Senhorim; 
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---- - Artº. 5331, sito à �Fonte do Lameiro�, com a área de 11.950,00m2, freguesia de 
Senhorim;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- solicito a V. Exa a rectificação das deliberações anteriores, referidas em I., que deverão 
resumir-se ao seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Ceder à firma �NELVIGA � Vigas de Nelas.� terreno na Zona Industrial de Nelas com a 
área de 20.790m2;---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O terreno a ceder corresponde aos artigos matriciais 5279, 5303 e 5331 da freguesia de 
Senhorim atrás referidos; ------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. O preço unitário será de 120$00/m2, valor vigente à data da primeira cedência; ------------
---- 4. O valor total será pago em quatro prestações mensais;-------------------------------------------
---- 5. A escritura será celebrada em Notário Externo aos Serviços deste Município.�.-------------
---- Face ao exposto solicito a Vª. Exª. a aprovação desta rectificação.�.------------------------------
----  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rectificação solicitada, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras atrás descrita.---------------------------- 
 

3.TAXAS E IMPOSTOS 
 
3.1.IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS � FIXAÇÃO DE TAXAS 
----Presente uma informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, desta Câmara 
Municipal, datada de 3 de Agosto de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------
---- �Ex.ma  Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Imposto Municipal sobre Imóveis � Fixação de Taxas ---------------------------------------------
---- 1 � Tendo presente o Decreto-Lei nº. 287/2003, de 12 de Novembro de 2003, no seu artigo 
112º., , fixa as taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis: ---------------------------------------------
---- a) Prédios rústicos � 0,8%; -----------------------------------------------------------------------------
---- b) Prédios urbanos � 0,4% a 0,8%; --------------------------------------------------------------------
---- c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,2% a 0,5%. -------------------------------
---- 2 � No número quatro do mesmo artigo � Os Municípios mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstas nas 
alíneas b) e c) do número um. -------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � As deliberações da Assembleia Municipal referidas no presente artigo devem ser 
comunicadas à Direcção Geral dos Impostos para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se as 
taxas mínimas referidas no número um, caso as comunicações não sejam recebidas até 30 de 
Novembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Exº.�--------------------------------------------------
---- Face à informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira desta Câmara 
Municipal, atrás descrita, a Câmara, nos termos do artigo 112º. nº. 1, do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis � Decreto � Lei nº. 287/2003, de 12 de Novembro, deliberou, por 
unanimidade, propor à Assembleia Municipal que sejam fixadas as seguintes taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis: ------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Prédios rústicos � 0,8 %; -----------------------------------------------------------------------------
---- b) Prédios urbanos � 0,7%; -----------------------------------------------------------------------------
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---- c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,4%, referentes ao ano de 2006, a 
liquidar no próximo ano.------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.DERRAMA � ANO DE 2007 
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de 26 de Julho de 2006, apresentada pelo 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------
---- �Derrama � Ano de 2007 � Proposta de deliberação.------------------------------------------------
---- Nos termos da alínea f), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, venho propor ao Executivo Camarário o 
lançamento de uma derrama, no ano de 2007, sobre a colecta do I.R.C. � Imposto sobre o 
rendimento de pessoas colectivas, devida na área do Município, na percentagem de 10%, ao 
abrigo do artigo 18º., da Lei nº. 42/98, de 6 de Agosto, com vista ao reforço da capacidade 
financeira para as obras de �Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas�; �Ligação Rua da 
Shell/Avª. António Joaquim Henriques, em Nelas�, �Variante à Aguieira� e �Capela Mortuária 
de Moreira�.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita e 
propor à Assembleia Municipal o lançamento de uma derrama, no ano de 2007, sobre a colecta 
do I.R.C. � Imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas, devida na área do Município, na 
percentagem de 10%, ao abrigo do artigo 18º., da Lei nº. 42/98, de 6 de Agosto, com vista ao 
reforço da capacidade financeira para as obras de �Quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas�; �Ligação Rua da Shell/Avª. António Joaquim Henriques, em Nelas�, �Variante à 
Aguieira� e �Capela Mortuária de Moreira�.--------------------------------------------------------------  
3.3.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM � LEI Nº. 5/2004, DE 10 DE 
FEVEREIRO � LEI DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS 
----Presente uma informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira desta Câmara 
Municipal, datada de 3 de Agosto de 2006, que a seguir se transcreve:-------------------------------
---- �Ex.mª. Srª. Presidente da Câmara Municipal -------------------------------------------------------
---- � Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas ---------------------
---- A lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas cujo artigo 106º., 
estabelece a existência de uma taxa municipal de passagem (TMDP) que é determinada com 
base na aplicação de um percentual sobre a facturação mensal emitida pelas empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na ares do correspondente Município. ----------------------------------------------------
---- O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada Município até ao 
�fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a vigência e não ultrapassar 0,25%.--
---- Assim, deixo o assunto à consideração de Vª. Exª.�-------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), no valor de 0,25%, sobre a facturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área deste município de Nelas, referente ao ano de 2007 e submeter o assunto 
à aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------  

 
 4.EDUCAÇÃO E CULTURA 
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4.1.PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2006/2007 � APROVAÇÃO 
----Presente o Plano de Transportes Escolares para o ano de 2006/2007, organizado nos termos 
do Decreto-Lei nº. 299/84, de 5 de Setembro, que contém estabelecidos dois circuitos em 
veículo próprios do município e doze em carreiras públicas, todos eles repartidos pelas redes de 
Nelas e de Canas de Senhorim, o qual já foi analisado e aprovado pelo Conselho Consultivo de 
Transportes Escolares.----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara, depois de ter tomado conhecimento do conteúdo daquele documento, deliberou, 
por unanimidade, aprová-lo.--------------------------------------------------------------------------------- 
  

5.DIVERSOS 
 

5.1.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � DECLARAÇÃO 
SOBRE A LUTA CONTRA O TRÁFICO DE SERES HUMANOS 
---- Presente o ofício circular nº. 102/2006-LP, datado de 17 de Julho de 2006, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, solicitando a subscrição da  
Declaração Sobre a Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos, que a seguir se transcreve:--------
----  �DECLARAÇÃO SOBRE A LUTA CONTRA O TRÁFICO DE SERES HUMANOS � ---
---- Nós Presidentes de Municípios, dirigentes e representantes das autoridades locais dos 46 
Estados membros do Conselho da Europa,----------------------------------------------------------------
---- Somos fiéis ao princípio do respeito dos Direitos do Homem, tal como definido na 
Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, e, 
nomeadamente, ao seu artigo 3 que reconhece a todos não serem submetidos a �tratamento 
inumanos ou degradantes� e, ao artigo 4, que proíbe a escravatura.-----------------------------------
---- Estamos gravemente preocupados pela amplitude crescente que assume o tráfico de seres 
humanos, fenómeno que constitui uma terrível violação dos Direitos do Homem e é um 
atentado aos princípios fundamentais da Democracia e da supremacia do Direito. -----------------
---- Lembramos que é ao nível local que se desenvolve a fase última do tráfico e que as 
autoridades locais têm um papel fundamental a desempenhar enquanto garantes da coesão 
social e do bem-estar e segurança dos seus cidadãos. ---------------------------------------------------
---- Estamos determinados a erradicar esta forma moderna e odiosa de escravatura. ---------------
---- Felicitamos pois a Convenção do Conselho da Europa sobre a Luta contra o Tráfico de 
Seres Humanos (CETS Nº 197) que foi aberta à assinatura a 16 de Maio de 2005. -----------------
---- Prometemos o nosso inteiro e pleno apoio à Campanha do Conselho da Europa sobre a Luta 
contra o Tráfico de Seres Humanos e o seu duplo objectivo: sensibilizar a opinião pública para 
este problema e exortar o conjunto dos Estados membros do Conselho da Europa, nos melhores 
prazos, a ratificar e assinar a Convenção sobre a luta contra o Tráfico de Seres Humanos. -------
---- Comprometemo-nos a mobilizar todas as forças ao nível local de modo a assegurarmos que 
a mensagem veiculada pela Campanha seja extensiva a todos os níveis de gestão dos assuntos 
públicos, aos cidadãos e às mais altas instâncias do Estado. -------------------------------------------
---- Assumimos a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos como uma prioridade absoluta das 
nossas administrações e a implantação do maior número possível de propostas apresentadas na 
Resolução 196 (2005) do Congresso sobre a Luta contra o Tráfico e Exploração Sexual dos 
Seres Humanos, nomeadamente aquelas que tenham por objectivo: ----------------------------------
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---- A protecção das vítimas, a sua readaptação e reinserção (por exemplo, graças à criação de 
centros de recursos/unidades de apoio ao nível local, especializadas na ajuda às vitimas do 
tráfico e trabalhando em estreita parceria com as associações não governamentais atinentes); ---
---- Disponibilizando formação especializada a todos os actores interessados, incidindo não 
apenas na identificação e prevenção do tráfico mas, também sobre os cuidados a dispensar às 
vítimas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Aumentando as ofertas profissionais às mulheres de modo a torná-las menos vulneráveis 
face ao tráfico. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Apelamos aos Chefes de Estado e do Governo a: ---------------------------------------------------
---- Assinarem e ratificarem, nos melhores prazos, e caso ainda não o tenham feito, a 
Convenção sobre a luta contra o Tráfico de Seres Humanos; ------------------------------------------
---- Lançarem e subvencionarem Campanhas Nacionais Anti-Tráfico em estreita colaboração 
com as autoridades locais e regionais para sensibilizarem os cidadãos para este problema, em 
particular a aqueles mais expostos; -------------------------------------------------------------------------
---- Implicarem totalmente as autoridades locais e regionais na concepção e execução dos 
planos de acção decididos a nível nacional pois estas são directamente abrangidas por este 
fenómeno; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Atribuírem competências e recursos financeiros necessários às autoridades locais e 
regionais para que elas possam levar a cabo acções e aplicarem os programas ao seu nível, com 
vista à Luta contra o Tráfico e para poderem prestar assistência às vítimas.--------------------------
----  Damos fé ao nosso compromisso nesta luta assinando a presente Declaração.�----------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e subscrever a Declaração Sobre a Luta 
Contra o Tráfico de Seres Humanos, atrás descrita.-----------------------------------------------------  
5.2.REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO À 
FAMILIA NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projecto de Regulamento de 
Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré � 
Escolar da Rede Pública do Município de Nelas, constante do documento que fica anexo a esta 
acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante, o qual será submetido a aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, após decorrido inquérito público.--- 
 5.3.�MUNICÍPIO DE NELAS � ORIGENS E EVOLUÇÃO�, DE CARLOS JORGE 
MOTA VEIGA  
----Presente uma informação do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �O Município de Nelas adquiriu recentemente um conjunto de 3000 exemplares do livro 
�Município de Nelas � Origens e Evolução�, da autoria de Carlos Jorge Mota Veiga, obra que 
resultou do trabalho de investigação patrocinado pela Câmara Municipal de Nelas. ---------------
---- Face ao elevado volume de solicitações que tem chegado a esta Câmara para aquisição da 
obra em causa, importa agora fixar o valor da taxa a cobrar a quem pretenda adquirir o livro, 
sem prejuízo de eventuais ofertas que a Câmara ou a sua Presidente julgue por convenientes. ---
---- Atendendo ao custo do livro de  � 5,69 acrescido do IVA à taxa de 5%, nos termos do Artº. 
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18º, nº.1 alínea a) do Código do IVA, no valor de � 0,28, chegamos ao custo efectivo de � 5,97. 
---- Assim propõe-se à Câmara a fixação de uma taxa de � 7.50, valor que se julga suficiente 
para fazer face ao custo do livro e demais encargos de cobrança da taxa.�.---------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar a taxa de � 7.50 por cada exemplar do livro.-- 
 5.4.CONSTRUÇÃO DO PARQUE MERENDEIRO NUMA PARCELA SOBRANTE, 
PROPRIEDADE DA E.P.- ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.E. 
----Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 7 de Agosto de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Construção de Parque Merendeiro numa parcela sobrante, propriedade da E.P. Estradas de 
Portugal, E.P.E.------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Em seguimento das ordens de V. Exa para se proceder a uma captação de águas no Rio 
Mondego, junto à Ponte para Seia, para permitir aos Bombeiros encherem as suas cisternas para 
combate aos incêndios, informo que estes Serviços já procederam à sua construção.---------------
---- II. Entretanto, como era necessária uma baixada eléctrica para a captação, seria 
aconselhável dotar aquele espaço de iluminação pública, caso fosse necessário captar águas em 
período nocturno.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que aquela parcela sobrante das obras de beneficiação da E.N.231 já está a 
servir de zona de descanso e de merendas, julgou-se apropriado dotá-lo de equipamento 
adequado - mesas com bancos e papeleiras a colocar sob as árvores ali existentes.-----------------
---- III. Para o efeito, as Estradas de Portugal, E.P.E. enviaram a minuta de um acordo de 
colaboração a  celebrar com a Câmara Municipal de Nelas, em que cedem aquele espaço para 
esse efeito, com a ressalva de se manter propriedade da E. P. e sob a sua jurisdição, 
designadamente em matéria de licenciamento e publicidade.-------------------------------------------
---- À superior consideração de V. Exº.� ------------------------------------------------------------------
---- Presente também a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre a E.P. - Estradas de 
Portugal, E.P.E. e a Câmara Municipal de Nelas, para Regular a Gestão e Conservação do 
Espaço Correspondente à Gare situada junto à Ponte sobre o Rio Mondego, na EN 231 Km 25, 
700�.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do acordo de colaboração a 
celebrar com E.P. - Estradas de Portugal E.P.E., atrás referida.---------------------------------------- 

  
6.CONTABILIDADE 

 
6.1. PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
----A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Julho de 2006, no total de 601.513,39 � (seiscentos e um mil quinhentos e 
treze euros e trinta e nove cêntimos) referente a Operações Orçamentais e no total de 62.889,04 
� (sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e nove euros e quatro cêntimos) referente a 
Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade.---------- 
  

7.OBRAS PARTICULARES 
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7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO � Nº.3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA  PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTO, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamento de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 14 de Julho de 2006 e 2 de Agosto de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1.2. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 14 de Julho de 2006 e 2 de Agosto de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1.3. PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, 
INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 14 de Julho de 2006 e 2 de Agosto de 
2006, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.----------------------------  
7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº.3, DO ART.º 71.º. DO DECRETO-LEI Nº. 555/99, DE 
16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea b, do n.º 3, do artigo 71º., do Decreto-Lei 
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 14 
de Julho de 2006 e 2 de Agosto de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 7.3.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
DE RESTAURAÇÃO� �RESTAURANTE BEM HAJA�, NA RUA DA RESTAURAÇÃO 
Nº. 5, EM NELAS, EM NELAS. REQUERENTE: ANA ISABEL RAPOSO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 2 de Agosto de 2006, 
que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário do estabelecimento de restauração � �Restaurante 
Bem Haja�, na Rua da Restauração, n.º 5, em Nelas. Requerente: Ana Isabel Raposo.-------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
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Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, os restaurantes 
poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana, alínea a) do artigo 7º., do 
Capítulo III.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º, do Regulamento, para que o requerente possa explorar o 
seu estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.-------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário, das 12:30 h às 
15:30 h e das 18:00 h às 22:30 h para o horário de funcionamento com abertura às 9:00 h e 
encerramento às 02:00 horas da manhã.--------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Ex.ª�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
do estabelecimento de restauração � �Restaurante Bem Haja�, na Rua da Restauração, n.º 5, em 
Nelas, em que é requerente Ana Isabel Raposo, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------- 
7.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIOS RÚSTICOS � RECTIFICAÇÃO. REQUERENTES: ANA MARIA DE 
OLIVEIRA PEREIRA MENDES E ANTÓNIO DE OLIVEIRA PEREIRA MENDES 
ABREU 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 4 de Agosto de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos � 
Rectificação. Requerentes: Ana Maria de Oliveira Pereira Mendes e António de Oliveira 
Pereira Mendes Abreu.---------------------------------------------------------------------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o número 1, do artigo 54.º da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto.------------------------
---- II. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de partilha, em reunião de Câmara de 11 de 
Julho de 2006, foi emitido um parecer favorável do terreno rústico, artigo 5516, sito à Pêra 
Calva, em Canas de Senhorim;------------------------------------------------------------------------------
---- Contudo, o terreno citado não se situa na freguesia de Canas de Senhorim, mas na freguesia 
de Carvalhal Redondo.----------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim sendo, solicito que se emita parecer favorável ao artigo 5516, sito à Pêra Calva, na 
freguesia de Carvalhal Redondo.�.--------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a rectificação da deliberação de 11 de 
Julho de 2006, referente ao pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de 
prédios rústicos, em que são requerentes Ana Maria de Oliveira Pereira Mendes e António de 
Oliveira Pereira Mendes Abreu, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------- 
  



 
Fls.__________ 

Reunião de 08-08-2006 

 

13 

ENCERRAMENTO 
 

---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
quinze horas e cinquenta 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, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada 
e assinada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

A Presidente, 
 

_________________________________ 
 

A Chefe de Divisão, 
 

__________________________________ 
 
 
     
 

 


