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ACTA Nº. 7 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  MUNICIPAL             
                                       DE NELAS, REALIZADA EM ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL 

E SEIS 
 
---- Aos onze dias do mês de Abril 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. João Manuel Correia dos Santos, Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ------------------------------------------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e 
Branquinho de Pais Monteiro.------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior realizada em 28 de Março 
de 2006, a qual tinha 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: 277.899,17 � (duzentos e setenta e sete mil 
oitocentos e noventa e nove euros e dezassete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
132.538,65 � (cento e trinta e dois mil quinhentos e trinta e oito euros e sessenta e cinco 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foi apresentado nenhum assunto para análise no Período de Antes da Ordem do Dia.---- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1- ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 
1.1.REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 25 DE ABRIL DE 2006  - ALTERAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, alterar a data da próxima reunião ordinária pública, 
a qual deveria realizar-se em 25 de Abril de 2006, pelas 15 horas, realizando-se em 26 de Abril 
de 2006, pelas 15 horas.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 - OBRAS PÚBLICAS 
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2.1.QUINTA DA CERCA - UTILIDADE PÚBLICA DE ÁREA DE INTERVENÇÃO 
FLORESTAL � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara, deliberou, por unanimidade, ratificar a declaração emitida pela Senhora 
Presidente, datada de 30 de Março de 2006, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, licenciada em Medicina, Presidente da 
Câmara Municipal de Nelas, declara, para efeitos comprovativos da utilidade pública da área da 
Quinta da Cerca onde se pretende intervir, é de utilidade pública pelos seguintes fundamentos:--
---- Trata-se de uma Quinta ecológica com finalidade didáctica; --------------------------------------
---- É atravessada por uma linha de água que se pretende requalificar com uma barragem, 
constituindo um local piscícola;-----------------------------------------------------------------------------
---- O espaço será aberto ao público nomeadamente aos jovens onde poderão ter contacto com a 
natureza e estudar os métodos tradicionais de agricultura.�---------------------------------------------  
2.2.RADIAL DO CAMINHO DA URGEIRIÇA - REDE ELÉCTRICA - AUTO DE 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Provisória e a Conta 
Final da obra de �Radial do Caminho da Urgeiriça � Rede Eléctrica�, adjudicada à Firma A. 
Couto, Ldª., pela importância de 16.416,00 � (dezasseis mil quatrocentos e dezasseis euros), de 
acordo com os documentos elaborados pelos Serviços Técnicos de Obras e que foram presentes 
nesta reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3.E.M. NELAS - FELGUEIRA - REDE ELÉCTRICA - AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Estrada Municipal Nelas � Felgueira � Rede Eléctrica�, adjudicada à firma A. Couto, Ldª., 
pela importância de 38.732,15 � (trinta e oito mil setecentos e trinta e dois euros e quinze 
cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi 
presente nesta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita.--------------------------- 
2.4.SANEAMENTO SECTOR/SUL NORTE NELAS/FOLHADAL - ETAR DO 
FOLHADAL - AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Provisória da obra de 
�Saneamento Sector Sul/Norte Nelas/Folhadal � ETAR do Folhadal�, adjudicada à Firma 
Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ldª., pela importância de 18.124,48 � (dezoito mil cento e 
vinte e quatro euros e quarenta e oito cêntimos), de acordo com os documentos elaborados 
pelos Serviços Técnicos de Obras e que foram presentes nesta reunião.------------------------------ 
 

3 � SUBSÍDIOS 
 
3.1.REVISTA "CURRÍCULO SEM FRONTEIRAS" - PEDIDO DE SUBSÍDIO 
---- Presente um ofício datado de 14 de Março de 2006, da Revista �Currículo sem Fronteiras�, 
que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------
---- �A Revista �Currículo sem Fronteiras� (www.curriculosemfronteiras.org) - revista  
científica de língua portuguesa e inglesa na área da educação de acesso gratuito destinada a 
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todos os professores de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Princípe, Timor e Brasil, comemora os seus seis anos. Para assinalar a data de um projecto 
que entendemos como notável a vários níveis � e já considerada como a melhor revista 
educacional em língua portuguesa � decidiu a Comissão Editorial da Revista efectuar uma 
publicação alusiva ao momento.----------------------------------------------------------------------------
---- Como pode constatar Vª. Exª. pela documentação que junto facultamos para sua apreciação, 
a Revista tem um impacto enorme junto da classe docente, quer pela qualidade insuspeita dos 
artigos publicados após peer review a cargo de elementos afectos ao Conselho Editorial, quer 
pelos nomes de primeira linha que fazem parte do referido Conselho.--------------------------------
---- No sentido de podermos consubstanciar o nosso projecto vimos por este meio solicitar junto 
de Vª. Exª. que a Câmara Municipal de Nelas se associe ao nosso propósito e nos apoie com um 
subsídio ajudando-nos assim a suportar a verba relacionada com os custos de impressão da 
obra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Prevalecemo-nos ainda desta oportunidade para informar Vª. Exª. que na edição será dado o 
devido destaque à Câmara Municipal de Nelas.�.--------------------------------------------------------
---- No ofício atrás descrito encontra-se exarada uma informação do Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, datada de 3 de Abril de 2006, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Proponho que seja levado a reunião de Câmara para que se pronuncie propondo desde já 
que não seja atribuído qualquer subsídio por falta de enquadramento orçamental.�.----------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio, por falta de 
enquadramento legal orçamental.--------------------------------------------------------------------------- 
3.2.ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMITADOS DA VOZ - PEDIDO DE 
SUBSÍDIO 
---- Presente o ofício número 841041, datado de 6 de Fevereiro de 2006, da Associação 
Portuguesa dos Limitados da Voz, com sede no Porto, que a seguir se transcreve: -----------------
---- �Subsídio � A Associação Portuguesa dos Limitados da Voz é uma Associação de Âmbito 
Nacional reconhecida legalmente como Instituição Particular de Solidariedade Social e de 
Utilidade Pública que presta apoio a todos os Doentes Oncológicos que se viram privados da 
Laringe (Laringectomizados) e consequente perda da sua capacidade de comunicar 
�normalmente� pela ablação das suas cordas vocais.-----------------------------------------------------
---- A nossa acção centra-se nomeadamente nas seguintes iniciativas:--------------------------------
---- - Reuniões Pré-Cirurgia aos futuros Laringectomizados e respectiva família; ------------------
---- - Reuniões Post-Operatórias para integrar os Laringectomizados na sua nova condição de 
vida; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Visitas Hospitalares e Domiciliárias;-----------------------------------------------------------------
---- - Distribuição graciosa de meios auxiliares e ajudas técnicas; -------------------------------------
---- - Palestras de esclarecimento e divulgação ao Pessoal de Enfermagem, Bombeiros, 
Terapeutas da fala; --------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Cursos de Formação;-----------------------------------------------------------------------------------
---- - Monitorização de aprendizagem da Terapia da Fala;----------------------------------------------
---- - Apoios Social e Financeiro aos mais carenciados. ------------------------------------------------
---- Todas estas actividades são levadas a cabo por Doentes Oncológicos em regime de 
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Voluntariado que já viveram e já passaram  pela experiência de uma laringectomia.---------------
---- Assim, e apelando ao alto espírito de solidariedade e entreajuda dessa Autarquia, dirigimo-
nos a Vª. Exª. para solicitar a concessão de um subsídio de forma a podermos continuar e até 
aumentar esta nossa missão e servir a Comunidade e muito especialmente os que foram 
atingidos pelo Cancro da Laringe.--------------------------------------------------------------------------
---- Certos do bom acolhimento a este nosso pedido por parte de Vª. Exª. e ficando a aguardar o 
favor da V/resposta, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.�.-----------------------------
---- No ofício atrás descrito encontra-se exarada uma informação do Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, datada de 3 de Abril de 2006, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �À semelhança do ocorrido em anos anteriores parece que não existe enquadramento 
orçamental para a atribuição de qualquer subsídio, no entanto proponho que seja levado a 
reunião de Câmara para que se pronuncie.�---------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio, por falta de 
enquadramento legal orçamental.--------------------------------------------------------------------------- 
3.3.ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOLIDARIEDADE MÃO UNIDAS P. DAMIÃO 
- PEDIDO DE SUBSÍDIO 
---- Presente um ofício da Associação Portuguesa de Solidariedade Mãos Unidas � P. Damião, 
Mãos Unidas P. Damião � Portugal, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve:-------------
---- Ex.mº. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas.-----------------------------------------
---- No dia 24 de Março celebra-se o Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose.------------------
---- No início deste século, o número de tuberculosos no mundo e em Portugal é assustador, 
vejamos: - 40 milhões de tuberculosos no mundo. � 8,8 milhões de novos casos por ano. � 3 
milhões morrem por ano. Estas mortes seriam evitadas se tivessem sido vacinadas. 6.500 em 
Portugal, aos quais é preciso dar a Mão: BCG. -----------------------------------------------------------
---- A tuberculose está a avançar no Distrito de Viseu.--------------------------------------------------
---- Os concelhos de Armamar, Carregal do Sal, Castro D�Aire, Cinfães, Lamego, Mangualde, 
Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Penedono, 
Resende, São João da Pesqueira, São Pedro do Sul, Santa Comba Dão, Sátão, Sernancelhe, 
Tabuaço e  Tarouca registaram, em relação a 2005 um aumento preocupante de quase 34,5% da 
taxa de incidência nacional.----------------------------------------------------------------------------------
---- Porque estamos empenhados em derrubar o flagelo da tuberculose e ajudar os Sem Abrigo, 
os Toxicodependentes e as Crianças Órfãs e de Rua, vimos por este meio pedir a colaboração 
da Ex.mª. Câmara Municipal de Nelas, que poderá ser por meio de um subsídio , que nos 
permitam ajudar:-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1º. Os Doentes de Tuberculose e os Toxicodependentes co-infectados pelo HIV; -------------
---- 2º. Os Jovens Toxicodependentes, na área prevenção, formação e acompanhamento;---------
---- 3º. As Mulheres de Rua e Mães Solteiras e os seus filhos desnutridos e sem rumo.------------
---- Recordamos que com:------------------------------------------------------------------------------------
---- 25,00 � é possível curar um Tuberculoso e reabilitar um Toxicodependente.-------------------
---- 100,00 � é possível fazer uma vacinação completa de um Tuberculoso hospitalizado.---------
---- 250,00 � é possível curar um Tuberculoso já na sua fase mais grave/contagiosa.---------------
---- Juntamos alguns folhetos alusivos ao Dia Mundial da Tuberculose. Contamos com a 
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colaboração da Ex.mª. Câmara Municipal de Nelas, a fim de ajudarmos a �parar� a 
Tuberculose, tanto em Portugal, concretamente no Concelho de Nelas, como no Mundo, porque 
para nós � Salvar uma Vida é Belo.�.----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio, por falta de 
enquadramento legal orçamental.--------------------------------------------------------------------------- 
3.4.ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇÃO EXTRA-ESCOLAR - COORDENAÇÃO 
CONCELHIA DE NELAS - PEDIDO DE SUBSÍDIO 
---- Presente o ofício número 11/06, datado de 6 de Março de 2006, da Coordenação Concelhia 
de Nelas, do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar, que a seguir se transcreve:------------
---- �Subsídio - Ensino Recorrente e Educação Extra Escolar -----------------------------------------
---- Como Coordenadora Concelhia do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar deste 
Concelho e, com base no protocolo assinado entre a Câmara Municipal e estes Serviços, solicito 
a Vª. Exª.  a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas que decorrem das Acções por 
nós desenvolvidas, quer no que respeita aos Cursos do Ensino Recorrente, quer aos Cursos de 
Educação Extra-Escolar, bem como a outras actividades que pretendemos levar a efeito, como 
poderá ser observado no nosso Projecto Educativo, que se anexa.-------------------------------------
---- Informo Vª. Exª. que, no presente ano lectivo, com o objectivo de dar uma resposta positiva 
a um sector da população adulta, em que os índices educativos e de literacia são bastante 
baixos, que procura aprender a ler e escrever, melhorar conhecimentos, completar a 
escolaridade obrigatória, etc., estão em funcionamento cursos de Alfabetização/1º. Ciclo (em 
regime de itinerância), e do 2º. Ciclo, nas seguintes localidades: --------------------------------------
---- Alfabetização/1º. Ciclo, em Nelas e em Canas de Senhorim;--------------------------------------
---- Alfabetização/1º. Ciclo em Carvalhal Redondo e em Vilar Seco; --------------------------------
---- 2º. Ciclo, em Nelas.--------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito da Educação Extra-Escolar, aguardamos a homologação, pela Direcção Regional 
de Educação do Centro, dos seguintes cursos socio-educativos e socios-profissionais, cujos 
projectos apresentámos em Novembro último: -----------------------------------------------------------
---- Animação Cultural, no Lar de São Miguel, em Nelas; ---------------------------------------------
---- Organização Doméstica, Vida Familiar e Social � em Canas de Senhorim; ---------------------
---- Educação Musical � em Vilar Seco; -------------------------------------------------------------------
---- Rendas e Bordados à Mão, na Lapa do Lobo.--------------------------------------------------------
----  Aproveito o ensejo para agradecer a melhor receptividade, bem como toda a atenção e 
apoio que Vª. Exª. tem dispensando a este subsistema de Ensino, sem os quais não seria 
possível concretizar o projecto educativo que nos propomos desenvolver.�-------------------------- 
---- No ofício atrás descrito encontra-se exarada uma informação do Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, datada de 5 de Abril de 2006, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Em face do requerido e do óbvio interesse das actividades desenvolvidas pela 
Coordenação para as populações concelhias proponho a atribuição de um subsídio de 2.000,000 
� (dois mil euros) a pagar em 4 tranches de 500,00 � (quinhentos euros) nos meses de Junho, 
Agosto, Outubro e Dezembro.�.-----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Coordenação Concelhia de Nelas, do 
Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar, um subsídio no valor de 2.000,00 � (dois mil 
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euros), a pagar em 4 tranches de 500,00 � (quinhentos euros) nos meses de Junho, Agosto, 
Outubro e Dezembro, nos termos e de acordo com a informação do Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, atrás descrita.-------------------------------------------------
3.5.DEFINIÇÃO DAS LINHAS GERAIS DE APOIO FINANCEIRO DA AUTARQUIA 
ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DO CONCELHO PARA A PRÁTICA DO 
FUTEBOL FEDERADO PARA A ÉPOCA 2006/2007 
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 11 de Abril de 2006 e apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a seguir se 
transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Definição das linhas gerais do apoio financeiro da autarquia às Associações Desportivas 
do Concelho para a prática do futebol federado para a época 2006/2007 � Futebol de 11.---------
---- Considerando:---------------------------------------------------------------------------------------------
----- a) Que é missão da Câmara Municipal  apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 
actividades de interesse municipal de natureza social e desportiva (artº. 64º./4,b), da LAL e artº. 
21º., da Lei nº. 159/99, de 14/09);---------------------------------------------------------------------------
---- b) Que em matéria desportiva os clubes de futebol do concelho de Nelas têm contribuído 
nas últimas décadas para o desenvolvimento são das suas terras e das suas gentes fomentando a 
prática desportiva e dignificando dirigentes e atletas; ---------------------------------------------------
---- c) Que os clubes de futebol desempenham agora e sempre um importante papel na 
formação  desportiva dos jovens do nosso concelho; ----------------------------------------------------
---- d) Que a promoção do desenvolvimento económico do concelho de Nelas no contexto 
regional  e nacional também se faz com equipas de futebol sénior e das camadas jovens 
competitivas  e fortes;-----------------------------------------------------------------------------------------
---- e) Que o fortalecimento dos clubes se faz também  com a sua independência relativamente a 
interesses  que não sejam apenas os desportivos, formativos e o bom nome da sua terra e do seu 
concelho;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- f) Que para isso é essencial o conhecimento atempado das linhas gerais do apoio e do 
montante financeiro definido bem como a previsão da sua liquidação;-------------------------------
---- g) Que a estrutura financeira dos clubes não pode nem deve bastar-se com o apoio 
financeiro da Câmara, impondo-se o esforço e trabalho das Direcções na busca de outros apoios 
e patrocínios que possibilitem a redução do esforço do orçamento municipal e seu 
direccionamento para outras actividades de promoção social e económica;--------------------------
---- h) Que a breve prazo se impõe a aprovação de um regulamento de atribuição precisa de 
ajuda  a clubes e associações que previligie mais o apoio em razão da participação de naturais e 
residentes no concelho de Nelas em todas as equipas e escalões desportivos;------------------------
---- i) Que neste momento, no entanto, é necessário definir as regras e apoios para a época 
subsequente à que agora se encontra na fase final, com a maior segurança e previsibilidade 
possíveis necessárias à participação de qualidade em termos de futebol sénior e nas camadas 
jovens no maior número possível de escalões; propõe-se a seguinte:----------------------------------
---- Deliberação:-----------------------------------------------------------------------------------------------
----- 1. Fixar nos seguintes montantes máximos os apoios financeiros para a época 2006/2007 
para os clubes do concelho de Nelas que participem em competições federadas de futebol de 
11:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----1.1.Séniores masculinos:---------------------------------------------------------------------------------
---- Distrital (nas seguintes Divisões ou futuras correspondentes)-------------------------------------
---- - 3ª. Divisão � 10.000 �;---------------------------------------------------------------------------------
---- - 2ª. Divisão -  30.000 �;---------------------------------------------------------------------------------
---- - 1ª. Divisão -  45.000 �.---------------------------------------------------------------------------------
---- - Nacional -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 3ª. Divisão � 75.000 �; --------------------------------------------------------------------------------
---- - 2ª. Divisão � 125.000 �.--------------------------------------------------------------------------------
---- 1.2.Camadas jovens ou futebol feminino: ------------------------------------------------------------
---- - Cada escalão em qualquer prova � 5.000 �;---------------------------------------------------------
---- - Cada escalão em provas nacionais � 10.000 �.-----------------------------------------------------
--- 2. O pagamento dos montantes referenciados será efectuado até ao dia 20 de cada um dos 
meses de Agosto de 2006 a Maio de 2007 em parciais iguais, sem prejuízo do acerto próprio de 
montantes e datas com as direcções interessadas.---------------------------------------------------------
---- 3. Os montantes acima referidos são montantes máximos, reservando-se a Câmara a 
definição de montante inferior, dependendo a sua atribuição e quantificação definitiva da 
apresentação das contas da época 2005/2006 e da previsão de orçamento para a época 
2006/2007, até final do mês de Junho do ano corrente.--------------------------------------------------
---- 4. A atribuição dos apoios obriga os clubes a dotarem as suas equipas e estruturas com 
todos os requisitos necessários à boa prática da modalidade, nomeadamente médicas, seguros e 
técnicos habilitados e a direccionarem as verbas recebidas para os respectivos escalões, 
reflectindo essa realidade nas respectivas contas.---------------------------------------------------------
---- 5. O apoio pressupõe a efectiva participação dos clubes na modalidade e totalidade da prova 
em que se inscrevam.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- 6. O apoio e restantes condições de atribuição serão protocoladas com as direcções dos 
clubes que expressamente o solicitem por escrito até final de Julho do corrente ano.---------------
---- 7. Da presente deliberação deve ser dado imediato conhecimento a todos os clubes do 
concelho de Nelas.�.------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Engº. João 
Manuel Correia dos Santos e Adelino José Borges Amaral, aprovar a Proposta de Deliberação 
atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Engº. João Manuel Correia dos Santos e Adelino José Borges 
Amaral abstiveram-se na presente deliberação pelos seguintes motivos:-----------------------------
---- 1 � Pelo facto de os documentos só terem chegado à sua presença na presente reunião; ------
---- 2 � Pelo facto de estes documentos não terem sido conhecidos nem discutidos pelas 
Associações Desportivas.------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que o agendamento desta 
matéria consta da convocatória da reunião, sendo que a proposta acabada de ser aprovada foi 
apresentada no âmbito do ponto do agendamento.--------------------------------------------------------
---- Por outro lado as Direcções actuais de futebol em questão foram informadas desde 
Novembro de 2005 de que a política de apoios financeiros seria redefinida em Abril, contando 
pois os mesmos com a fixação de montantes máximos para preparação da época 2006/2007.----- 
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3.6.SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA � PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA 
PARA AS OBRAS DA AMPLIAÇÃO DA SEDE 
---- Presente um ofício datado de 7 de Março de 2006, do Sport Vale de Madeiros e Benfica, 
com sede em Vale de Madeiros, que a seguir se transcreve:--------------------------------------------
---- �Ajuda financeira para as obras de ampliação da sede do S.V.M. e B.---------------------------
---- A direcção do Sport Vale de Madeiros e Benfica vem por este meio solicitar a Vª. Exª. 
ajuda financeira, de forma a esta colectividade poder findar as obras de ampliação da sua sede.-
--- Como é do conhecimento de Vª. Exª., esta Direcção tem vindo a desenvolver um esforço, na 
perspectiva de poder findar as obras da sua sede (as quais também iniciou), contudo este elenco 
directivo não dispõe de mais meios financeiros, na perspectiva de poder concluir este imodesto 
projecto (quer por parte desta colectividade, bem como dos seus associados).----------------------- 
---- Presente também uma Proposta de Deliberação, datada de 11 de Abril de 2006 e 
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a 
seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Atribuição de ajuda financeira para as obras de ampliação da sede do �Sport Vale de 
Madeiros e Benfica�------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Ao abrigo do disposto no artº. 64º./4,b, da LAL e -------------------------------------------------
----- - Considerando:------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Que é atribuição da Câmara Municipal apoiar as actividades de interesse municipal de 
natureza desportiva, recreativa e cultural;------------------------------------------------------------------
---- b) Que o �Sport Vale de Madeiros e Benfica� tem contribuído nas últimas décadas para 
realização de múltiplas actividades não só de cariz desportivo mas também cultural e 
recreativo;------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Que a existência de uma sede social com dignidade em muito ajudará no incremento das 
suas actividades;-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- d) Que o esforço financeiro dos associados e dirigentes da instituição tem sido grande 
atendendo ao volume da obra e que é premente a necessidade de honrar compromissos 
assumidos com fornecedores; -------------------------------------------------------------------------------
---- Propõe-se a seguinte Deliberação:---------------------------------------------------------------------
---- 1. Atribuição ao �Sport Vale de Madeiros e Benfica� da ajuda financeira de 2.000 � para 
conclusão das obras de ampliação do seu edifício sede em Vale de Madeiros.-----------------------
---- 2. O subsídio será pago logo que possível e quando houver disponibilidade financeira da 
autarquia para o efeito.---------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Se comunique à associação respectiva o conteúdo da presente deliberação.�.----------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Deliberação atrás descrita.---- 
3.7.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS BANDAS MUSICAIS DO CONCELHO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 11 de Abril de 2006 e apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a seguir se 
transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Atribuição de subsídio às Bandas Filarmónicas do Concelho de Nelas -------------------------
---- - Ao abrigo do disposto no artº. 64º./4,b, da LAL e -------------------------------------------------
----- - Considerando:------------------------------------------------------------------------------------------
----- a) Que é atribuição da Câmara Municipal apoiar as actividades de interesse municipal de 
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natureza cultural;----------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Que as associações/bandas filarmónicas do concelho de Nelas cumprem um importante 
papel na promoção da música e da cultura popular;------------------------------------------------------
---- c) Que as mesmas bandas realizam, também, uma importante missão na formação dos 
jovens da sua terra e do concelho;--------------------------------------------------------------------------
---- d) Que, finalmente, a sua actividade engrandece o nome do Concelho de Nelas, das suas 
terras e freguesias e das suas gentes onde quer que actuem; --------------------------------------------
---- Propõe-se a seguinte Deliberação: ---------------------------------------------------------------------
---- 1. Atribuir para o ano de 2006, o subsídio de 2.500 � a cada uma das seguintes instituições: 
---- 1.1.- Associação Filarmónica de Vilar Seco;---------------------------------------------------------
---- 1.2. - �Sociedade Musical 2 de Fevereiro�, de Santar; ----------------------------------------------
---- 1.3. � �Sociedade Musical de Santo António�, de Carvalhal Redondo.---------------------------
---- 2. Os subsídios serão pagos logo que possível e quando houver disponibilidade financeira 
da autarquia para o efeito. -----------------------------------------------------------------------------------
----  3. Se comunique às associações respectivas o conteúdo da presente deliberação.�.------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Deliberação atrás descrita.---- 
3.8.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVO 
FARDAMENTO DA SOCIEDADE MUSICAL 2 DE FEVEREIRO, DE SANTAR 
---- Presente o ofício nº. 12/2005, datado de 22 de Dezembro de 2005, da Sociedade Musical 2 
de Fevereiro, de Santar, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------
---- Pedido de subsídio.---------------------------------------------------------------------------------------
---- A Sociedade Musical 2 de Fevereiro, de Santar (banda) vai adquirir um novo fardamento, 
para assim continuar a dignificar a cultura do nosso concelho.-----------------------------------------
---- Daí, vimos por este meio solicitar a Vª. Exª. uma ajuda financeira dentro das vossas 
possibilidades orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------
---- Certos, que este pedido irá sensibilizar Vª. Exª., ficamos a aguardar as vossas prezadas 
notícias.�.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma Proposta de Deliberação, datada de 11 de Abril de 2006 e 
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a 
seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Atribuição de subsídio para aquisição de novo fardamento pela Sociedade Musical  2 de 
Fevereiro de Santar--------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Ao abrigo do disposto no artº. 64º./4,b, da LAL e pelas mesmas razões e considerandos 
referidos no ponto anterior da presente agenda, propõe-se a seguinte: --------------------------------
---- Deliberação:-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Atribuição à �Sociedade Musical 2 de Fevereiro� de Santar do subsídio de 1.000 � para 
auxílio na aquisição de novo fardamento para a Banda.-------------------------------------------------
---- 2. Que o montante seja liquidado logo que possível dentro das disponibilidades financeiras 
da autarquia.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Se comunique à referida Associação o conteúdo da presente deliberação.�.------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Deliberação atrás descrita.---- 
3.9.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E 
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CULTURAL DE NELAS � CIMO DO POVO, PARA A REALIZAÇÃO DO 14º. 
PASSEIO TODO O TERRENO TURÍSTICO 
---- Presente um ofício datado de 9 de Março de 2006, da Associação Desportiva, Recreativa e 
Cultural de Nelas � Cimo do Povo, com sede na vila, freguesia e concelho de Nelas, que a 
seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- �À semelhança de anos anteriores, somos a informar que a Secção Desportiva T.T. desta 
Associação vai realizar, no próximo dia 3 de Junho, o seu 14º. Passeio Todo-o-Terreno 
Turístico, denominado �Todos no Trilho � Nelas � Coração do Dão�. O evento é um passeio 
turístico não competitivo, destinado a veículos todo-o-terreno de duas e quatro rodas e tem 
como principais objectivos incentivar o convívio, dar a conhecer as belezas naturais da região, 
promover o concelho e proporcionar um dia diferente aos intervenientes.----------------------------
---- O sucesso desta actividade atingido em anos anteriores e os contactos já estabelecidos 
prometem um número elevado de participantes.----------------------------------------------------------
---- Face ao esforço financeiro dispendido nesta actividade, vimos rogar a Vª. Exª. se digne 
conceder-nos um subsídio.�.--------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma Proposta de Deliberação, datada de 11 de Abril de 2006 e 
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a 
seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- Atribuição de subsídio à Associação do Cimo do Povo para a realização do 14º. Passeio 
Todo o Terreno Turístico-------------------------------------------------------------------------------------
---- - Ao abrigo do disposto no artº. 64º./4,b, da LAL e -------------------------------------------------
---- Considerando:---------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Que é atribuição da Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 
no apoio a actividades de interesse municipal de natureza cultural, desportiva e recreativa;-------
---- b) Que a Associação do Cimo do Povo tem contribuído nas últimas décadas para a 
realização de múltiplas actividades de interesse recreativo, cultural e desportivo;-------------------
---- c) Que se propõe realizar em 3 de Junho próximo o 14º. Passeio Todo o Terreno, com as 
despesas inerentes, que proporcionará uma actividade e convívio de iminente interesse social e 
promoverá o nome e iniciativa do concelho de Nelas e das suas associações e gentes;-------------
---- propõe-se a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------
---- Deliberação:-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Atribuição à �Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Nelas � Cimo do Povo�, 
para realização  do 14º. Passeio Todo o Terreno Turístico do subsídio de 1.000 �. -----------------
---- 2. Que o referido montante seja liquidado logo que possível dentro das disponibilidades 
financeiras da autarquia.--------------------------------------------------------------------------------------
----- 3. Se comunique à referida Associação o conteúdo da presente deliberação.�.-----------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Deliberação atrás descrita.---- 
3.10.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE SANTO 
ANTÓNIO, DE NELAS, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 7º. ENCONTRO DE 
CANTADORES DE JANEIRAS 
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 11 de Abril de 2006 e apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Cultura e Desporto, que a seguir se 
transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- �Atribuição de subsídio à �Associação Recreativa Santo António�, de Nelas pelo 7º. 
Encontro de Cantadores de Janeiras------------------------------------------------------------------------
---- Ao abrigo do disposto no artº. 64º./4,b, da LAL e ---------------------------------------------------
---- Considerando:---------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Que é atribuição da Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, 
no apoio a actividades de interesse municipal de natureza cultural, desportiva e recreativa;-------
---- b) Que a Associação Recreativa Santo António - Bairro da Igreja tem contribuído nas 
últimas décadas para a realização de múltiplas actividades de interesse recreativo, cultural e 
desportivo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Que realizou no Cine-Teatro de Nelas em 15 de Janeiro de 2006 o 7º. Encontro de 
Cantadores de Janeiras em parceria com a Câmara de Nelas, com as despesas inerentes e 
amplos participação e sucesso;------------------------------------------------------------------------------
---- propõe-se a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------
---- Deliberação:-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Atribuição à �Associação Recreativa de Santo António � Bairro da Igreja�, de Nelas, pela 
realização  do 7º. Encontro de Cantadores de Janeiras, do subsídio de 1.000 �. ---------------------
---- 2. Que o montante referido seja liquidado logo que possível dentro das disponibilidades 
financeiras da autarquia.--------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Se comunique à referida Associação o conteúdo da presente deliberação.�.------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Deliberação atrás descrita.----  

 
4 � DIVERSOS 

 
4.1.ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE OURO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM 
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 4 de Abril de 2006, apresentada pela 
Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
---- �Atribuição de Medalha de Ouro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Canas de Senhorim:------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Considerando os serviços prestados à população do Concelho;------------------------------------
---- Considerando o esforço abnegado, nomeadamente na luta contra os fogos florestais, na 
estação estival;-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo à passagem dos 75 anos daquela Associação, deliberou atribuir à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, a Medalha de Ouro 
do Concelho.�.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por escrutínio secreto e por unanimidade dos membros presentes, 
aprovar a  proposta de deliberação atrás descrita.---------------------------------------------------------
4.2.ANA PAULA GOMES LOPES DE OLIVEIRA MONTEIRO - PEDIDO DE 
PAGAMENTO FRACCIONADO DE UMA DÍVIDA DE ÁGUA 
---- Presente uma informação do Serviço de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: ------
---- �Dívida de Água em Execução Fiscal � Pagamento em Prestações ------------------------------
---- Relativamente ao pedido de pagamento fraccionado de uma dívida de água de Ana Paula 
Gomes Lopes de Oliveira Monteiro, informa-se que a requerente tem neste momento 11 meses 
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de consumo de água domiciliária perfazendo o montante de 450,31 �, acrescido dos respectivos 
juros de mora.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª. -----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação da Senhora Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, datada de 23 de Fevereiro de 2006, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �De acordo com o artigo 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no 
seu artigo 1º. � �As dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal�.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No número 4 do citado artigo podemos ler: �O pagamento em prestações pode ser 
autorizado desde que se verifique que o executado, pela sua �situação económica�, não pode 
solver a dívida de uma só vez, não podendo o número de prestações em caso algum exceder 36 
e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta (89,00 euros), no momento da 
autorização�. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, se o executado cumprir o estipulado no artigo 196º., ponto 4, do CPPT, parece-me 
aceitável o pagamento em prestações.----------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior.�.------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
um dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente Ana Paula Gomes Lopes 
de Oliveira Monteiro, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira atrás descrita.----------------------------------------------------------------
4.3.JOSÉ GUILHERME DE ALMEIDA FERREIRA - PEDIDO DE PAGAMENTO 
FRACCIONADO DE UMA DÍVIDA DE ÁGUA 
---- Presente uma informação do Serviço de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: ------
---- �Dívida de Água em Execução Fiscal � Pagamento em Prestações ------------------------------
---- Relativamente ao pedido de pagamento fraccionado de uma dívida de água de José 
Guilherme de Almeida Ferreira, informa-se que o requerente tem neste momento 4 meses de 
consumo de água domiciliária perfazendo o montante de 97,08 �, acrescido dos respectivos 
juros de mora.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª. -----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação da Senhora Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, datada de 23 de Fevereiro de 2006, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �De acordo com o artigo 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no 
seu artigo 1º. � �As dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal�.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No número 4 do citado artigo podemos ler: �O pagamento em prestações pode ser 
autorizado desde que se verifique que o executado, pela sua �situação económica�, não pode 
solver a dívida de uma só vez, não podendo o número de prestações em caso algum exceder 36 
e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta (89,00 euros), no momento da 
autorização�. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Assim, se o executado cumprir o estipulado no artigo 196º., ponto 4, do CPPT, parece-me 
aceitável o pagamento em prestações.----------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior.�.------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
um dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente José Guilherme de 
Almeida Ferreira, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
 

5 - CONTABILIDADE 
 
5.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Março de 2006, no total de 903.783,11  � (novecentos e três mil  setecentos e 
oitenta e três euros e onze cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 41.286,30 
� (quarenta e um mil duzentos e oitenta e seis euros e trinta cêntimos), referente a Operações de 
Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade.--------------------------- 
5.2.APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2005 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos de prestação de contas, 
respeitantes ao período que decorreu de 1 de Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2005, bem 
como a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2005, no valor de 2.083.694,75 � (dois 
milhões oitenta e três mil seiscentos e noventa e quatro euros e setenta e cinco cêntimos), no 
reforço da conta 51 � Património e da conta 571 � Reservas Legais, em 80% e 20%, 
respectivamente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores Engº. João Manuel Correia dos Santos e Adelino José Borges 
Amaral apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve:-------------------------------
---- �Relativamente à Conta de Gerência do ano de 2005, os vereadores do Partido Socialista, 
João Santos e Adelino Amaral, não obstante as dificuldades derivadas da difícil conjuntura 
económica, que limitaram a realização de algumas receitas previstas, manifestam o seu regozijo 
pelo grau de execução do Plano de 2005, se ter cifrado na ordem dos 81% e por isso votam a 
favor da aprovação daquele documento.�.----------------------------------------------------------------- 
----  A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Engº. João 
Manuel Correia dos Santos e Adelino José Borges Amaral, aprovar o relatório de gestão do ano 
de 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Engº. João Manuel Correia dos Santos e Adelino José Borges 
Amaral apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve:-------------------------------
---- �Em relação ao Relatório de Gestão o nosso voto é pela abstenção, por este documento ter 
uma forte componente política e por nos ter sido entregue fora de tempo.�.--------------------------
---- Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter os documentos atrás referidos à 
Assembleia Municipal, para apreciação e votação, nos termos do disposto na alínea e), do nº. 2, 
do artigo 64º., , da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.3.PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006 
---- Presentes as Grandes Opções do Plano para o ano de 2006, as quais depois de devidamente 
apreciadas e discutidas, foram aprovadas, por maioria, com a abstenção dos Senhores 
Vereadores Engº. João Manuel Correia dos Santos e Adelino José Borges Amaral, ficando a 
fazer parte integrante desta acta, (Anexo I), devendo as mesmas, nos termos da alínea c), do nº. 
2, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, serem submetidas à Assembleia Municipal para aprovação.---------------------------------- 
5.4.PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2006 
---- Presente a proposta de Orçamento Municipal para o ano de 2006, no valor, tanto na receita 
como na despesa, de 9.918.430,00 euros, (nove milhões novecentos e dezoito mil quatrocentos 
e trinta euros) a qual depois de devidamente apreciada e discutida, foi aprovada, por maioria, 
com a abstenção dos Senhores Vereadores Engº. João Manuel Correia dos Santos e Adelino 
José Borges Amaral, ficando a fazer parte integrante desta acta, (Anexo II), devendo a mesma, 
nos termos da alínea c), do nº. 2, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei nº. 5-A/20002, de 11 de Janeiro, ser submetida à Assembleia Municipal para 
aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Relativamente aos pontos 5.3 e 5.4. da presente reunião, os Senhores Vereadores Engº. João 
Manuel Correia dos Santos e Adelino José Borges Amaral, apresentaram a declaração de voto 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Analisando o Plano e Orçamento para o ano de 2006, apresentado pela Coligação CDS-
PP/PSD, os vereadores do Partido Socialista , João Santos e Adelino Amaral, consideram que:--
---- 1. O Plano e Orçamento é um documento que, cada vez mais, se deseja como sendo uma 
proposta plurianual de investimentos, estratégicos e estruturantes, potenciadores de 
desenvolvimento económico e social.----------------------------------------------------------------------
---- 2. O documento agora apresentado revela total ausência desses projectos estruturantes, de 
estratégia para o Concelho e de investimentos potenciadores de desenvolvimento, que o Partido 
Socialista considera inadiáveis, como sejam novas Zonas Industriais, Escolas Integradas e 
Parques de Feiras e Exposições.-----------------------------------------------------------------------------
---- 3. É por demais evidente a ausência de uma orientação estratégica perfeitamente definida e 
de um projecto de desenvolvimento para o Concelho.---------------------------------------------------
---- 4. Não apresenta projectos capazes e com alcance para poder aproveitar os apoios 
financeiros da União Europeia.------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Não é garantida a continuidade de algumas obras importantes, já em curso, projectadas e 
lançadas pelo anterior Executivo.---------------------------------------------------------------------------
---- 6. Manifesta total ausência de investimentos para as áreas da habitação social e ambiente, 
ignorando a importância do parque biológico da Quinta da Cerca e, no que se refere ao 
tratamento de esgotos, não garantindo a construção de novas ETAR�s, nomeadamente em 
Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo, Nelas e Senhorim, entre outras.----------------------------
---- Porque entendemos que esta proposta não serve os interesses do Concelho e das 
populações, mas respeitando a vontade da maioria dos eleitores e não querendo inviabilizar a 
concretização do projecto político que foi sufragado em Outubro de 2005, abstemo-nos na 
votação do Orçamento e Plano para 2006.�.--------------------------------------------------------------- 
 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-04-2006 

 

15 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 

6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº.3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 22 de Março de 2006 e 3 de Abril de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.1.2.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 21 de Março de 2006 e 3 de Abril de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO  
---- 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 21 de Março de 2006 e 31 de Março 
de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante.------------------------- 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº.3, DO ARTº. 71º., DO 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 d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 21 
de Março de 2006 e 3 de Abril de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
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compreendido entre 22 de Março de 2006 e 4 de Abril de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo 
VII), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM 
RESERVATÓRIO ENTERRADO DE 2,40 M3 DE CAPACIDADE PARA 
ARMAZENAGEM DE GÁS PROPANO, NA ZONA INDUSTRIAL DE NELAS. 
REQUERENTE: REPSOL BUTANO PORTUGAL, R.B.S.A. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de construção e exploração de um reservatório enterrado de 2,40 m3 de 
capacidade, para armazenagem de gás propano, na zona industrial de Nelas. Requerente: Repsol  
Butano Portugal, R.B.S.A. ----------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � O requerente apresentou alterações ao projecto inicial, em termos de dispositivos de 
segurança contra incêndios e acessos. O Serviço Nacional de Bombeiros não vê objecções ao 
licenciamento da referida obra, de acordo com o parecer de referência P-049162/2006.-----------
---- 2 � No dia 21 de Outubro de 2005 foi efectuada a vistoria inicial, destinada a avaliar o 
local, segundo o ponto 3 do artigo 12º., do Dec.Lei nº. 267/2002, de 26 de Novembro. Os 
peritos pronunciaram-se de forma favorável, desde que seja instalado de acordo com o número 
2 do Quadro I, da Portaria nº. 460/2001, de 8 de Maio e com o projecto de instalação 
apresentado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � De acordo com o disposto no Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Dec.Lei nº. 177/01, de 4 de Junho e Dec.Lei nº. 267/2002, de 26 de Novembro, nada a opor à 
aprovação do projecto de alteração da instalação do reservatório enterrado, desde que 
cumpridas todas as disposições previstas nas suas peças escritas e desenhadas, bem como no 
R.G.E.U., no P.D.M., auto de vistoria e outra legislação aplicável.------------------------------------
---- 4 � O requerente deverá apresentar o termo de responsabilidade pela direcção técnica da 
obra, antes do levantamento da licença de construção; --------------------------------------------------
---- 5 � Mais informo que a vistoria final deve ser requerida pelo promotor, após execução da 
instalação e dentro do prazo que lhe tenha sido fixado para a respectiva conclusão. Deverá 
apresentar cópia  da licença da aprovação do equipamento sob pressão emitido pela DRE.-------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de construção e 
exploração de um reservatório enterrado de 2,40 m3 de capacidade, para armazenagem de gás 
propano, na zona industrial de Nelas, em que é requerente Repsol Butano Portugal, R.B.S.A., 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------- 
6.5.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 3 PAINÉIS, 
COM AS DIMENSÕES DE 1,80X1,20 METROS, NA VILA DE NELAS. 
REQUERENTE: ANA ISABEL CARVALHO DE ALMEIDA PINTO DA FRANÇA 
RAPOSO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de publicidade para colocação de 3 painéis, com as dimensões de 
1,80x1,20 metros, na Vila de Nelas. Requerente: Ana Isabel Carvalho de Almeida Pinto da 
França Raposo.------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- I. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade.-------------------------
---- II. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------
---- III. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um  parecer favorável, referência nº. 55/06, de 20 
de Março de 2006.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim sendo, sou de opinião que: -----------------------------------------------------------------
---- a) Quanto ao painel junto à rotunda do Millenium, não vejo inconveniente na sua 
aprovação, desde que não afecte a segurança rodoviária e a publicidade a colocar não apresente 
disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com as placas de sinalização de tráfego 
ou ter capacidades reflectoras.------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Quanto ao painel junto à rotunda da vinha, não vejo inconveniente na sua aprovação, 
desde que não afecte a segurança rodoviária e a publicidade a colocar não apresente 
disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com as placas de sinalização de tráfego 
ou ter capacidades reflectoras.------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Quanto ao painel junto à rotunda de saída para Seia, não vejo inconveniente na sua 
aprovação, desde que não afecte a segurança rodoviária e a publicidade a colocar não apresente 
disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com as placas de sinalização de tráfego 
ou ter capacidades reflectoras.-------------------------------------------------------------------------------
---- V. Os Serviços Técnicos de Obras deverão estar presentes no local quando da colocação 
dos painéis. Mais informo que a colocação da publicidade em desacordo com o Regulamento e 
demais normas aplicáveis, para além da coima e sanção acessória, a Câmara Municipal é 
competente para ordenar a remoção do suporte publicitário.--------------------------------------------
---- VI. É da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer indemnização por 
danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte publicitário.---------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade para 
colocação de 3 painéis, com as dimensões de 1,80x1,20 metros, na Vila de Nelas, em que é 
requerente Ana Isabel Carvalho de Almeida Pinto da França Raposo, Ldª., nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------- 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e quarenta e cinco 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, 
 

_______________________________________ 
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A Chefe de Divisão, 

 
_______________________________________ 

 


