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ACTA Nº. 19 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA              
                                       MUNICIPAL  DE  NELAS,  REALIZADA EM VINTE E SEIS  
                                       DE SETEMBRO DE DOIS MIL E SEIS 
 
---- Aos vinte e seis dias do mês de Setembro 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, Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião ordinária anterior realizada em 12 de 
Setembro de 2006, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas, por não ter estado presente nessa reunião, tendo a referida acta sido aprovada em minuta 
para efeitos imediatos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi lida e aprovada, por maioria a acta da reunião extraordinária anterior realizada em 15 de 
Setembro de 2006, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, por 
não ter estado presente nessa reunião, tendo a referida acta sido aprovada em minuta para 
efeitos imediatos.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Foram incluídas na acta da reunião extraordinária anterior, realizada em 15 de Setembro de 
2006, duas declarações de voto apresentadas pelos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, as quais ficam a fazer parte integrante da referida acta.------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 727.941,80 � (setecentos e vinte e sete mil 
novecentos e quarenta e um euros e oitenta cêntimos); De operações extra orçamentais: 
171.683,42 � (cento e setenta e um mil seiscentos e oitenta e três euros e quarenta e dois 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia:-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Futuro da empresa �Johnson Controls II Assentos de Espuma, S.A.�, em Nelas � Moção;----
---- Proposta de Lei das Finanças Locais � Moção; ------------------------------------------------------
---- Execução de obras � Procedimentos adoptados.----------------------------------------------------- 
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---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 - OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS OFICINAS, GARAGENS E ESTALEIROS 
MUNICIPAIS, EM NELAS - PAVILHÕES 1 E 2 - CONSTRUÇÃO DE UM PISO 
ELEVADO - AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE 
GARANTIAS BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Construção/Ampliação das Oficinas, Garagens e Estaleiros Municipais, em Nelas � Pavilhões 
1 e 2 � Construção de um piso elevado�, adjudicada à firma C.M.B. � Construções Metálicas da 
Beira, Ldª., pela importância de 18.880,00  � (dezoito mil oitocentos e oitenta euros), 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.---------------------------  
1.2.REABILITAÇÃO URBANA DA RUA LUIS DE CAMÕES/ARRANJO DO LARGO 
JOÃO DE DEUS, EM NELAS - AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Reabilitação urbana da Rua Luis de Camões/Arranjo do Largo João de Deus, em Nelas�, 
adjudicada à firma Irmãos J. Santos, Ldª., pela importância de 21.883,15  � (vinte e um mil 
oitocentos e oitenta e três 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.--------------------------- 
 1.3.BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS VALES, EM LAPA DO LOBO - AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação da Rua dos Vales, em Lapa do Lobo�, adjudicada à firma Sopovico � Sociedade 
Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., pela importância de 22.655,10  � (vinte e dois mil 
seiscentos e cinquenta e cinco euros e dez 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.--------------------------- 
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 1.4.BENEFICIAÇÃO DA RUA DA FONTE, EM LAPA DO LOBO - AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação da Rua da Fonte, em Lapa do Lobo�, adjudicada à firma Sopovico � Sociedade 
Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., pela importância de 20.802,00 � (vinte mil 
oitocentos e dois euros), 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.-------------------------- 
1.5.ARRANJOS URBANÍSTICOS NAS CALDAS DA FELGUEIRA - 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROF. BIDARRA - AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA 
E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Arranjos urbanísticos nas Caldas da Felgueira � Pavimentação da Rua Prof. Bidarra�, 
adjudicada à firma Sopovico � Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., pela 
importância de 24.544,50  � (vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e quatro euros e 
cinquenta 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.--------------------------- 
 1.6.CONTRATO ALDEIA - REMODELAÇÃO DA REDE ELÉCTRICA DO CENTRO 
HISTÓRICO DE SANTAR - CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias bancárias 
apresentadas pela firma adjudicatária para a obra de �Contrato Aldeia � Remodelação da rede 
eléctrica do Centro Histórico de Santar�, cujo auto de recepção definitiva foi aprovado na 
reunião ordinária do Executivo realizada em 8 de Agosto de 2006.----------------------------------- 
 1.7.CONTRATO ALDEIA - RECUPERAÇÃO DE FONTES E CHAFARIZES DO 
CENTRO HISTÓRICO DE SANTAR - CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias bancárias 
apresentadas pela firma adjudicatária para a obra de �Contrato Aldeia � Recuperação de fontes 
e chafarizes do Centro Histórico de Santar�, cujo auto de recepção definitiva foi aprovado na 
reunião ordinária do Executivo realizada em 8 de Agosto de 2006.----------------------------------- 
 1.8.EXECUÇÃO DE OBRAS � PROCEDIMENTOS ADOPTADOS 
---- Na sequência do requerimento apresentado pelos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, Engº. João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge 
Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, na reunião ordinária realizada em 12 de Setembro de 
2006, foi presente à reunião um documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras, datado 
de 25 de Setembro de 2006, referente ao procedimento adoptado na realização das obras 
referidas no requerimento do Partido Socialista, o qual fica anexo a esta acta (Anexo I), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador eleito pelo CDS/PP, Dr. Manuel da Conceição Marques apresentou a 
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seguinte declaração: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Aproveitando a oportunidade e, porque é de elementar justiça reconhecer o zelo e rigor 
profissional dos Senhores Funcionários Engº. Luis Almeida Ferreira e António Costa, na 
colaboração dos procedimentos adoptados na execução de obras municipais, bem como a forma 
explicita que verteram na resposta ao requerimento apresentado pelos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista na reunião de 12 de Setembro de 2006. ---------------------------------------------- 
---- O zelo e o rigor atrás expostos, vêm reforçar a confiança que em ambos sempre, repito, 
sempre, neles depositei.�------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 - EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
2.1.ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE 
MENTAL DE VISEU - RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE TRANSPORTE PARA OS 
ALUNOS VÂNIA DA SILVA LEBRE E RUI JORGE COIMBRA SOARES 
---- Presente o ofício nº. 709/AP/2006, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental de Viseu, datado de 16 de Agosto de 2006, que a seguir se transcreve: --------
---- �Renovação de Pedido de Transporte.-----------------------------------------------------------------
---- Aproximando-se o inicio de um novo ano lectivo, vem esta APPACDM solicitar a 
continuação do financiamento de transporte público para a nossa aluna Vânia da Silva Lebre, 
com residência na Rua do Mondego � Nelas.-------------------------------------------------------------
---- Informamos, no entanto, que apenas pretendemos o financiamento dos meses de Setembro, 
Outubro, Novembro e Dezembro/2006, cessando como tal, no final de 2006, uma vez que a 
aluna vai transitar para a valência da Formação Profissional, valência que possui verba própria 
para transporte dos Formandos.-----------------------------------------------------------------------------
---- Conforme solicitação no nosso ofício de 6 de Fevereiro de 2006, informamos que o nosso 
aluno, Rui Jorge Coimbra Soares, com residência em Carvalhal Redondo, continua a necessitar 
de às Segundas e Sextas Feiras utilizar a viatura dessa Câmara, que nos referidos dias se 
desloca a esta APPACDM, transportando outros alunos.------------------------------------------------
---- Reconhecidamente gratos pela colaboração que nos vêm prestando.�.---------------------------
---- Presente também uma informação datada de 13 de Setembro de 2006, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação do pedido de transporte.------------------------------------------------------------------
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental de Viseu, o Serviço de Acção Social realizou visita domiciliária ao 
agregado familiar da aluna Vânia da Silva Lebre.--------------------------------------------------------
---- Trata-se de uma família que beneficia há alguns anos de acompanhamento psicossocial por 
este Serviço, que face à deficiência da Vânia a encaminhou para a Instituição, beneficiando de 
apoio no transporte  pela Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------
---- Os recursos económicos deste agregado familiar são escassos, apenas provêm do trabalho 
do tio da Vânia tornando-se insuficientes face às despesas com a saúde da tia e também da 
aluna. Convém referir que a mãe da Vânia a abandonou em nascença e não contribui 
monetariamente  para a educação da mesma.--------------------------------------------------------------
---- Deste modo, caso Vª. Exª. entenda, o encargo com o transporte escolar poderá ser suportado 
na totalidade pela Câmara Municipal, até ao final do ano de 2006 uma vez que nessa altura a 
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aluna irá transitar para a Formação Profissional e o passe será comparticipado pela APPACDM 
de Viseu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em relação ao aluno Rui Jorge Coimbra Soares, trata-se de uma criança mongolóide, com 
grau de deficiência profundo. Devido às dificuldades económicas que o agregado familiar do 
aluno apresenta, a Câmara Municipal apoiou em anos anteriores, ao nível do transporte às 
segundas-feiras e às sextas-feiras. --------------------------------------------------------------------------
---- Deste modo, atendendo às dificuldades económicas da família e aos benefícios em termos 
de desenvolvimento que a APPACDM proporciona ao aluno, este Serviço considera oportuno 
que o mesmo seja transportado pela viatura da Câmara Municipal.------------------------------------
---- À consideração superior de Vª. Exª. �.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar o transporte escolar dos alunos Vânia da 
Silva Lebre e Rui Jorge Coimbra Soares, nos termos e de acordo com a informação da Técnica 
Superior de Serviço Social, atrás descrita.-----------------------------------------------------------------  
 

3 - SUBSÍDIOS 
 
3.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT LISBOA E NELAS PARA A ÉPOCA 
2006/2007 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
PARA A ÉPOCA DE 2006/2007 
---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente e Vereador 
do Desporto, datada de 18 de Setembro de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------
---- �Subsídio ao Sport Lisboa e Nelas para a Época 2006/2007 � Proposta de deliberação:-------
---- A) Considerando:-----------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. As razões constantes do Contrato-Programa a celebrar, em especial; -------------------------
---- 2. O relevante impacto promocional do Município de Nelas como destino de investimento a 
todos os níveis, seja industrial, comercial, turístico, agrícola ou ambiental pelo facto de militar 
na 2.ª Divisão Nacional (feito só conseguido no Distrito pelo Penalva do Castelo);----------------
---- 3. O equilíbrio da gestão do clube permitindo o apoio acrescido à participação de um 
número cada vez mais elevado de jovens  e até à criação de uma escola de jogadores;-------------
---- 4. E que, nessa perspectiva, o apoio financeiro tem elevado potencial efeito no progresso do 
concelho, nas já referidas vertentes promocionais e de dinamização desportiva; -------------------
---- B) Propõe-se:----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A atribuição do subsídio de 125.000 � para a participação competitiva da equipa sénior 
do Sport Lisboa e Nelas;-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A atribuição do montante de 25.000 � para apoio específico às camadas jovens (5.000 � x 
cada um dos escalões de Juniores, Juvenis, Infantis, Iniciados e Escolas);---------------------------
---- 3. A atribuição do subsídio especial de 50.000 � pela utilização nos equipamentos do 
promocional �Nelas � Coração do Dão�.------------------------------------------------------------------
---- Presente também um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo para a Época de 
2006/2007, a celebrar entre o Município de Nelas e o Sport Lisboa e Nelas, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----�CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA DE 2006/2007 ---------------------------------------------------------------------------------- ---
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---- Considerandos:--------------------------------------------------------------------------------------------
---- A) Que nos termos da lei, constitui uma das atribuições das autarquias locais tudo o que diz 
respeito aos interesses próprios, comuns e específicos das populações respectivas, 
designadamente a cultura, tempos livres e desporto. Durante mais de sessenta anos o Sport 
Lisboa e Nelas manteve e desenvolveu neste Município a prática do futebol, representando-o 
com brilho por todo o País e trazendo à prática desportiva milhares de jovens. É uma actividade 
que importa manter, apoiar e desenvolver.-----------------------------------------------------------------  
---- B) Que nomeadamente, após alguns anos sem camadas jovens, é fundamental desenvolver, 
de forma regular e sistemática, este sector do clube, criando as bases para um futuro melhor e 
menos oneroso para as entidades públicas.----------------------------------------------------------------  
---- C) Que o Sport Lisboa e Nelas milita na época 2006/2007 na 2ª. Divisão Nacional � Série C 
com o acréscimo de despesas inerentes;-------------------------------------------------------------------- 
---- D) Que o Sport Lisboa e Nelas mercê da pertença a esse campeonato com equipas de toda a 
região centro de Portugal, incluindo os Açores, em muito dignifica e promove o concelho de 
Nelas;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS, adiante designada por CMN, e o SPORT 
LISBOA E NELAS, adiante designado por SLN, é celebrado o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a época 2006/2007, de acordo com o disposto no Dec.Lei nº. 
432/91, de 6 de Novembro, que será regulado pelas estipulações constantes das cláusulas 
seguintes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  Cláusula Primeira----------------------------------------------------------------------------------------
---- Objecto-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao SLN as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O presente Contrato-Programa tem ainda por objectivo a dinamização e o alargamento da 
prática desportiva, mantendo uma condigna representação do Concelho, e aumentando 
progressivamente o número de praticantes de futebol, designadamente nos escalões jovens.------
---- 3. Nomeadamente, este Contrato-Programa visa ainda criar condições para que o SLN 
possa alcançar o objectivo de permanecer na 2ª. Divisão Nacional � Série C, onde milita.--------  
---- Cláusula Segunda ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Período de Vigência do Contrato ----------------------------------------------------------------------
---- Sem prejuízo de eventual revisão por acordo entre as partes contratantes, o período de 
vigência deste contrato é de dez meses, decorrendo de 1 de Agosto de 2006 a 31 de Maio de 
2007.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula Terceira ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Regime de Comparticipação ---------------------------------------------------------------------------
---- Para a prossecução dos objectivos deste Contrato-Programa, a CMN concede ao SLN uma 
comparticipação financeira até ao máximo de 200.000� (duzentos mil euros).----------------------
---- § 1º.  - Nesta comparticipação estão já englobados os subsídios pontualmente concedidos, 
desde 1 de Julho de 2006 até à presente data, no valor de 25.000 � (vinte e cinco mil euros).-----
---- § 2º. � Além do montante referido, a CMN atribui ainda um subsídio de 25.000 � (vinte e 
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cinco mil euros) para reforço do apoio às camadas jovens do clube, sendo 5.000 � (cinco mil 
euros), para cada um dos seguintes escalões: Juniores, Juvenis, Iniciados, Infantis e Escola de 
Formação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- § 3º. � Além do momento referido é ainda concebido um apoio de 50.000 � (cinquenta mil 
euros), a título de especial promoção ao desenvolvimento e ao investimento no Município de 
Nelas que garante a inscrição nos equipamentos do clube da expressão �Nelas Coração do 
Dão�.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- § 4º. � As verbas referenciadas abatidas do montante de 25.000 � (vinte e cinco mil euros), 
já adiantadas serão liquidadas em montantes mensais de Setembro de 2006 a Maio de 2007, no 
montante, as primeiras  8 de 20.000 � (vinte mil euros)  e a final de 15.000 � (quinze mil euros). 
---- § 5º. � As prestações serão liquidadas até ao dia 20 de cada mês. --------------------------------
---- Cláusula Quarta ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Outros Direitos e Deveres do Primeiro Outorgante -------------------------------------------------
----1º. - Para além da comparticipação financeira definida na cláusula anterior, a CMN 
disponibiliza ao SLN as Instalações Desportivas e Sociais sitas no Complexo Desportivo 
Municipal de Nelas e constituído pelo Estádio Municipal, com Balneários e instalações sociais 
anexas, e pelo campo número dois, com os Balneários anexos destinados exclusivamente às 
camadas jovens.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
---- 2º. � O SLN obriga-se durante toda a época utilizar no frontal das camisolas a inscrição 
�NELAS CORAÇÃO DO DÃO�, ou outra a indicar pela CMN.-------------------------------------- 
---- 3º. � O SLN obriga-se a manter limpas as instalações cedidas devendo para o efeito recorrer 
aos serviços de um colaborador(a) no mínimo de duas horas diárias, sendo apenas os produtos e 
apetrechos de limpeza da responsabilidade da CMN.---------------------------------------------------- 
---- Cláusula Quinta ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Direitos e Deveres do Segundo Outorgante ----------------------------------------------------------
---- O segundo outorgante compromete-se a: -------------------------------------------------------------
---- a. Manter e desenvolver a prática do futebol, designadamente nos escalões de seniores e 
camadas jovens, de forma a representar condignamente o Município, nas competições em que 
esteja envolvido e a fomentar a prática desportiva no Concelho;---------------------------------------
---- b. Criar e manter as camadas jovens de escolas, infantis, iniciados, juvenis e juniores, com 
prática regular e sistemática, orientadas por técnicos habilitados, de forma a que possam depois 
servir de base à constituição das futuras equipas seniores; ---------------------------------------------
---- c. Aumentar as suas receitas, quer através das provenientes das quotizações, das receitas de 
jogos, da publicidade e de outras formas, apresentando oportunamente um resumo das contas, a 
fim de progressivamente afirmar a sua autonomia económico-financeira;----------------------------
---- d. Manter e cuidar as Instalações Desportivas e Sociais Municipais que lhe forem 
disponibilizadas para o desenvolvimento das suas actividades;----------------------------------------  
---- e. Nos eventos por si organizados, zelar para que as instalações desportivas sejam 
frequentadas apenas por atletas que preencham os requisitos legais, nomeadamente seguro e 
exame médico que declare a inexistência de contra-indicações para a prática desportiva aí 
desenvolvida;--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- f. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos. -------
----  Cláusula Sexta -------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Acompanhamento e Controlo da Execução do Contrato -------------------------------------------
---- O acompanhamento e controlo da execução deste contrato rege-se pelo disposto no artigo 
14º., do Dec.Lei nº. 4342/91, de 6 de Novembro.�------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação e o Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo para a Época de 2006/2007, atrás descritos, a 
celebrar entre o Município de Nelas e o Sport Lisboa e Nelas.----------------------------------------- 
3.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ACADÉMICO BASKET CLUB DE NELAS 
---- Presente um ofício do Académico Basket Club de Nelas, com sede na vila, freguesia e 
concelho de Nelas, datado de 7 de Setembro de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Solicitação de apoio financeiro para a época desportiva 2006/2007.----------------------------
---- No âmbito do ocorrido nos anos transactos, e à semelhança dos procedimentos normais de 
todas as associações, vimos, por este meio, solicitar à autarquia o apoio  financeiro 
indispensável à prossecução de todas as nossas inúmeras actividades. -------------------------------
---- O ABC de Nelas tem hoje cerca de 1.700 associados (representando este número cerca de 
mais de 12% cento da população concelhia e sensivelmente 42% dos habitantes da freguesia de 
Nelas); 5 Secções (Andebol, Basquetebol, Futsal Formação, Futsal Competição e Secção 
Cultural e Social); 15 Escalões -  dos quais 13 são de Formação, que participam em 
campeonatos nacionais, campeonatos distritais e regionais e fases nacionais, além da 
participação/organização de inúmeros torneios e convívios regionais, nacionais e mesmo 
internacionais. Esta grande participação pelo distrito de Viseu, região centro, por todo o país e 
mesmo pela vizinha Espanha (Galiza), implica projectar sempre bem alto o nome do nosso 
concelho. Como exemplo elucidativo refira-se que todos os quadros competitivos desportivos e 
iniciativas culturais perfizeram um total de 323 actividades na última época.------------------------
---- Escalões 2006/2007--------------------------------------------------------------------------------------
---- - Andebol: Bambis, Minis; Iniciados, Juvenis, Juniores e Seniores; ------------------------------
---- - Basquetebol: Minis A, Minis B e Iniciados Femininos; ------------------------------------------
---- - Futsal Formação: Escolas, Infantis, Iniciados e Juvenis; -----------------------------------------
---- - Futsal Competição: Seniores e Juniores. ------------------------------------------------------------
---- Acresce referir que o ABC de Nelas movimenta regularmente mais de 230 pessoas, entre as 
quais destacamos os cerca de 200 atletas federados em 2005/2006 e cerca de 30 técnicos, 
dirigentes e colaboradores pontuais. Dos cerca de 200 atletas, 180 são crianças e jovens com 
idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos. -----------------------------------------------------------
---- Esta resenha permite aquilatar a envolvência comunitária e o trabalho desenvolvido em prol 
das gentes do nosso concelho, mormente das crianças e dos jovens. A formação no seu sentido 
mais lato. No fundo o tão propalado serviço público. ---------------------------------------------------
---- Face ao exposto, e em virtude da Senhora Presidente, executivo camarário e Senhores 
Vereadores conhecerem o trabalho por nós desenvolvido, e tendo em consideração a panóplia 
de actividades desenvolvidas, número de atletas, quantidade de escalões, diversificação das 
modalidades (ecletismo) e o privilégio concedido à formação e aos desportos colectivos, vimos, 
respeitosamente, solicitar o apoio da autarquia. ----------------------------------------------------------
---- Na época que agora se vai iniciar, 2006/2007, teremos ainda mais escalões, mais atletas e 
competições nacionais e regionais mais extensas, a  necessidade de renovar e comprar novos 
equipamentos e material desportivo (há escalões que em virtude do crescimento dos atletas, e 
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do surgimento de novos praticantes, é premente a sua aquisição e os novos escalões necessitam 
além de equipamentos, de todo o material desportivo inerente), o que implica um aumento nas 
despesas. Acresce ainda referir que a colectividade enveredou no ano transacto por efectuar um 
conjunto de exames desportivos, ainda mais rigoroso, aos atletas, mantendo esta prática este 
ano. A realização destes exames acarreta custos, necessários, tendo em conta que privilegiamos 
a integridade física e a saúde dos atletas.------------------------------------------------------------------
----  Assim, conforme vai aumentando o número de escalões, competições e torneios, registar-
se-á uma exponencialização das despesas. Estas reportam-se a inscrições; seguros desportivos; 
despesas de arbitragem; policiamento; seguros, manutenção e combustíveis da carrinha; 
equipamentos; bolas; coletes e outro material desportivo; despesas médicas de primeiros 
socorros e de lesões de atletas, em valores inferiores aos necessários à activação do seguro 
desportivo; despesas de alimentação, troféus; despesas gráficas; organizações de torneios; entre 
outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Naturalmente que o nosso orçamento não depende exclusivamente do subsídio da Câmara. 
Temos receitas próprias (apoios de publicidade, quotização e merchandising). No entanto, para 
fazer face a todos os encargos o apoio da Autarquia é indispensável.---------------------------------
---- Temos consciência dos tempos difíceis de tesouraria. Além disso já habituámos toda a 
gente, autarquia inclusivé, a uma gestão responsável e equilibrada onde se gasta o que se tem e 
só se faz o que se pode. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Em apenso segue o Plano de Actividades para 2006/2007, no intuito de fornecer uma 
informação mais elucidativa das actividades por nós desenvolvidas.----------------------------------
---- Agradecendo desde já a atenção por Vª. Exª., subscrevo-me com os melhores 
cumprimentos.� -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente e 
Vereador do Desporto, datada de 18 de Setembro de 2006, que a seguir se transcreve: ------------
---- �Subsídio ao Académico Basket Club de Nelas � Proposta de deliberação:---------------------
---- A) Considerando:-----------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O pedido da Associação em causa e o elevado contributo da mesma para a dinamização 
da prática do desporto no concelho de Nelas, em modalidades alternativas ao futebol 11;---------
---- 2. A promoção do Município de Nelas, dentro e fora dos seus limites geográficos; -----------
---- 3. O crescimento em termos  de actividade da referida associação; ------------------------------
---- 4. A comemoração já em 2007 do seu 20º. Aniversário; -------------------------------------------
---- B) Propõe-se:----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A atribuição de um subsídio de 42.500 � correspondente à participação desportiva regular 
de número não inferior a 170 atletas de idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos e nos 
escalões indicados pela Associação (170 x 250 �);-------------------------------------------------------
---- 2. Atribuição de um subsídio de 7.500 � para participação das equipas seniores de Andebol 
e Futsal;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Que o subsídio total de 50.000 �, descontado do montante já adiantado a esse título de 
4.500 �, seja pago nos parciais seguintes: De Setembro a Abril 5.000 � e em Maio 5.500 �, até 
dia 20 de cada um dos referidos meses.�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.-----  
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4 - DIVERSOS 

 
4.1.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE UMA DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA SANTOS 
---- Presente uma informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada de 15 de 
Setembro de 2006, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas.--------------------------------------
---- Pedido de pagamento fraccionado de uma dívida de água.-----------------------------------------
---- Para os fins convenientes informo Vª. Exª. que a Srª. Dª. Maria da Conceição Almeida 
Santos, através das cartas datadas de 29/11/2005 e 14/09/2006, solicitou a esta Câmara 
Municipal o seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------------
-----1.º - Pagamento fraccionado de uma dívida de água, dívida essa que se encontra em nome 
de Mário Francisco dos Santos, falecido em 11/04/1984 e que essa dívida seja autorizada  em 
prestações de 100,00 � mensais em nome do filho do falecido, Gabriel Mário dos Santos, 
conforme Registo Central de Contribuinte e Documento Provisório de Identificação da 
Direcção Geral dos Impostos e conforme certidão das Finanças, emitida em 14/09/2006;---------
----- 2.º - Depois de iniciar o pagamento em prestações, solicita que seja lá colocado um 
contador na mesma morada em nome de Gabriel Mário dos Santos, cabeça de casal da herança 
de Mário Francisco dos Santos.-----------------------------------------------------------------------------
---- Informação dos Serviços:--------------------------------------------------------------------------------
---- A dívida encontra-se em nome de Mário Francisco dos Santos e reporta-se a Fevereiro de 
2002 a Outubro de 2003, no montante de 418,51 �, acrescido dos Juros de Mora.------------------
---- Assim, 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 desde que assegure o pagamento mensal do consumo, 
implicando a falta de pagamento de uma das prestações o vencimento de toda a dívida.-----------
---- No entanto deixo o assunto à consideração da Ex.mª. Câmara.�.----------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento fraccionado de uma dívida de 
água, em que é requerente Maria da Conceição Almeida Santos e autorizar a colocação de um 
contador para fornecimento domiciliário de água, em nome de Gabriel Mário dos Santos, na 
qualidade de cabeça de casal de Mário Francisco dos Santos, nos termos e de acordo com a 
informação da Chefe de Divisão de Divisão Administrativa e Financeira, atrás descrita.---------- 
4.2.CONSUMO ANORMAL DE ÁGUA DEVIDO A UMA AVARIA NUMA TORNEIRA. 
REQUERENTE: FERNANDO RODRIGUES DAS NEVES 
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---- Presente uma informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada de 19 de 
Setembro de 2006, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas.--------------------------------------
---- Consumo anormal de água devido a uma avaria numa torneira.-----------------------------------
---- O Sr. Fernando Rodrigues Neves, residente na Avenida Dr. Arnaldo dos Santos Almeida, 
n.º 21, em Casal Sancho, consumidor de água com o n.º de contador 3907217, normalmente 
consome por ano 8 m3. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- No mês de Maio passado na casa do Sr. Fernando uma torneira avariou e durante quatro 
dias e quatro noites esteve permanentemente a deitar água, o consumo disparou e os Serviços 
desta Câmara contaram 135 metros cúbicos de água.----------------------------------------------------
---- Assim, vem o supracitado através de duas cartas entradas nesta Câmara Municipal, solicitar 
à Ex.mª. Câmara que lhe autorize a divisão dos 135 metros cúbicos de água consumidos por 10 
meses para conseguir pagar a referida despesa.-----------------------------------------------------------
---- À consideração superior.�. ------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços de Água a dividir os cento e 
trinta e cinco metros cúbicos de água, consumidos pelo Senhor Fernando Rodrigues das Neves, 
em dez meses, de forma a que o referido Munícipe consiga pagar esta dívida, nos termos e de 
acordo com a informação da Chefe de Divisão de Divisão Administrativa e Financeira, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.5.FUTURO DA EMPRESA �JOHNSON CONTROLS II ASSENTOS DE ESPUMA, 
S.A.�, EM NELAS � MOÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Moção, que a seguir se transcreve: ------------------------------------
---- �Futuro da empresa �Johnson Controls II Assentos de Espuma, S.A., em Nelas.-------------- 
--------------------------------------------------- MOÇÃO ---------------------------------------------------
---- A Câmara Municipal de Nelas reunida em sessão ordinária de 26 de Setembro de 2006, 
deliberou manifestar a sua solidariedade a todos os trabalhadores da empresa �Johnson  
Controls� de Nelas e também de Portalegre, e às respectivas famílias face à decisão de 
encerramento da sua unidade industrial.-------------------------------------------------------------------
---- Face à decisão da empresa, que esta Câmara lamenta e com a qual foram mantidos 
contactos no sentido de a demover da sua decisão, espera-se uma imediata resposta do Governo 
para adopção de um conjunto de medidas de minimização do impacto social muito negativo 
desta situação, sejam no sentido de canalizar para o Município novos investimentos e meios, 
seja apoiando condignamente todos os trabalhadores e suas famílias.�-------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a moção atrás descrita.-------------------------  
 4.6.PROPOSTA DE LEI DAS FINANÇAS LOCAIS � MOÇÃO  
---- Presente uma Proposta de Moção apresentada pela Senhora Presidente da Câmara Drª. 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e pelos Senhores Vereadores Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- �MOÇÃO --------------------------------------------------
---- Face à aprovação em Conselho de Ministros de 27 de Julho da Proposta de Lei das Finanças 
Locais e à discussão pública aberta por essa aprovação e considerando a agenda do próximo 
congresso extraordinário da ANMP no dia 04 de Outubro, do qual se espera que saiam as linhas 
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de actuação dos Municípios Portugueses relativamente aquela proposta, importa definir a 
posição dos órgãos autárquicos do concelho relativamente ao assunto.-------------------------------
---- Assim, atendendo: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � Às linhas fundamentais da Proposta de Lei que acabam por ser:------------------------------
----- a) Criação de limitações à autonomia municipal; --------------------------------------------------
----- b) Imposição da regra do crescimento zero na distribuição dos fundos do estado pelos 
municípios; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Criação de um novo sistema de distribuição de verbas pelos municípios que levará depois 
de 2009 a diminuições drásticas e dramáticas das receitas municipais, sendo até lá travadas por 
dispositivos de transição; ------------------------------------------------------------------------------------
---- d) Restrições ao endividamento exclusivas para os órgãos da administração local, sem 
qualquer tipo de paralelismo para a Administração Central.--------------------------------------------
---- 2 � Ao comportamento histórico dos municípios portugueses, consubstanciado nos 
seguintes factos: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) O total das dívidas financeiras dos municípios representa apenas 51 % do total da dívida 
pública; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Os municípios contribuíram, em 2004, de forma objectiva para a redução do défice das 
Administrações Públicas, produzindo um saldo financeiro positivo de 25 milhões de euros; -----
---- c) De acordo com o Relatório Anual do Banco de Portugal o recurso ao crédito por parte 
das autarquias está em desacelaração desde 2002; -------------------------------------------------------
---- d) O investimento dos municípios portugueses, representa 41,5% do total de investimentos 
realizados pela Administração Pública, apesar de as suas receitas representarem somente 11,7% 
do total das receitas públicas.--------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � Às implicações para a generalidade dos municípios portugueses da aprovação da 
Proposta de Lei em causa, nomeadamente a redução, para 14% dos municípios, do valor das 
receitas provenientes do estado já em 2007, número que aumenta para 63% em 2009, a que  
acresce o impacto das novas regras sobre o endividamento. -------------------------------------------
---- 4 � Às implicações directas para o município de Nelas da aplicação da proposta de lei em 
análise, que vai provocar, a partir de 2009, uma  redução de transferências do estado, superior a 
20%, ou seja uma diminuição estimada das receitas da autarquia de cerca de 15%.-----------------
---- Propõe-se à Câmara que delibere o seguinte: --------------------------------------------------------
---- I. Repudiar de forma clara e inequívoca a Proposta de Lei das Finanças Locais apresentada 
pelo Governo do Partido Socialista, considerando-o um atentado à autonomia das autarquias, 
perpetrando um ataque sério ao Poder Local e aos seus agentes e constituindo-se como mais um 
pólo potenciador do desequilíbrio  entre as várias regiões e concelhos do país; ---------------------
---- II. Propor à Assembleia Municipal a aprovação de Moção de rejeição da Proposta de Lei 
em causa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Lutar por todos os meios ao seu alcance e em conjunto com a Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, pela defesa dos interesses dos municípios, defendendo esta posição no 
próximo congresso extraordinário daquela associação; -------------------------------------------------
---- IV. Alertar as Juntas e Assembleias de Freguesia do concelho, para o facto da afectação de 
50% do IMI rústico às receitas de cada freguesia representar para a grande maioria receitas de 
valor quase irrisório, pretendendo apenas constituir um engodo ao apoio da ANAFRE à 
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Proposta governamental; ------------------------------------------------------------------------------------
---- V. Dar conhecimento do teor desta moção às seguintes entidades: -------------------------------
---- - Senhor Presidente da República; ---------------------------------------------------------------------
---- - Senhor Presidente da Assembleia da República; --------------------------------------------------
---- - Senhor Primeiro Ministro; ----------------------------------------------------------------------------
---- - Senhor Director Geral das Autarquias Locais; -----------------------------------------------------
---- - Senhores Líderes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República; -------------------
---- - Senhores Líderes dos Partidos com assento parlamentar na Assembleia da República; -----
---- - Senhor Presidente da ANMP; ------------------------------------------------------------------------
---- - Senhor Presidente da Mesa do Congresso da ANMP; --------------------------------------------
---- - Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas; -------------------------------------------
---- - Senhores Líderes dos Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal de Nelas; -----------
---- - Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho; -------------------------------------
---- - Senhores Presidentes das Assembleias de Freguesia do Concelho.�.---------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista Engº. João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. 
Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, aprovar a moção atrás descrita.---------------------- 
  

5 - LOTEAMENTOS 
 
5.1.LOTEAMENTO DE SANTO ANTÓNIO: 1 - ARRANJOS EXTERIORES - 
ALTERAÇÃO - APROVAÇÃO; 2 - SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - APROVAÇÃO. 
LOCAL: LARGO DO CORREIO VELHO, EM NELAS. REQUERENTE: 
ALEXANDRE LOUREIRO & OUTROS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 8 de Setembro de 
2006, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Loteamento de Santo António:------------------------------------------------------------------------
---- 1 � Arranjos Exteriores � Alteração � Aprovação; --------------------------------------------------
---- 2 � Sinalização rodoviária � Aprovação; -------------------------------------------------------------
---- Requerente: Alexandre Loureiro & Outros; ----------------------------------------------------------
---- Local: Largo do Correio Velho, em Nelas.------------------------------------------------------------
---- 1 � Arranjos Exteriores � Alteração.-------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com planta em anexo (Anexo I), o projecto inicial previa:--------------------------
---- - Faixa de rodagem com estacionamentos longitudinais e transversais, pavimentada a 
betuminoso e passeios em cubinhos de granito.-----------------------------------------------------------
---- - Uma escadaria de ligação do loteamento à Rua da Shell.-----------------------------------------
---- II. O requerente pretende alterar o seguinte:----------------------------------------------------------
---- a) Pavimento da faixa de rodagem em cubos de granito em vez do betuminoso.----------------
---- b) Passeios em paver vermelho e amarelo em vez de cubinhos de granito.----------------------
---- c) Criação de mais 4 estacionamentos e alteração da sua disposição.-----------------------------
---- d) Alargamento da faixa de rodagem no tardoz do chafariz de Santo António.------------------
---- e) Deslocar os passeios previstos na margem direita para junto dos prédios.--------------------
---- f) Rampa de acesso automóvel à Rua da Shell em vez da escadaria prevista.-------------------
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---- Ver planta em anexo � Anexo II.-----------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços:-------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Não se vê inconveniente na aprovação da alteração do pavimento da faixa de rodagem, 
uma vez que os arruamentos que dão acesso ao loteamento também apresentam o pavimento em 
cubos de granito.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Em relação aos passeios, também se julga ser de aprovar a pavimentação em paver, pela 
facilidade de remoção em caso de necessidade.-----------------------------------------------------------
---- c) Julgo que a nova disposição dos estacionamentos, bem como a criação de mais quatro 
lugares, garante um melhor ordenamento dos lugares de estacionamento.----------------------------
---- d) Junto ao Largo da fonte, justifica-se o alargamento da faixa de rodagem, por facilitar a 
manobra rodoviária e continuar a garantir a segurança dos transeuntes.------------------------------
---- e) A deslocação dos passeios do lado direito do arruamento para o lado esquerdo, na zona 
norte do loteamento, justifica-se pela segurança dos peões, garantindo um corredor de 
circulação pedonal no perímetro do edifício.--------------------------------------------------------------
---- f) A ligação automóvel à Rua da Shell vai permitir aliviar o tráfego na Rua Luís de Camões, 
pelo que também não se vê inconveniente na sua aprovação.-------------------------------------------
---- Estas alterações não alteram o orçamento da obra.--------------------------------------------------
---- Assim, caso V. Ex.ª concorde, solicito a aprovação das alterações referidas ao projecto de 
Arranjos Exteriores.-------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Sinalização Rodoviária: ----------------------------------------------------------------------------
---- O loteador propõe um sentido único de trânsito no arruamento, com entrada a partir do 
Largo do Chafariz de Santo António até à Rua Luís de Camões. Propõe também um único 
sentido descendente na rampa de ligação à Rua da Shell.-----------------------------------------------
---- Para isso apresentou uma planta com a indicação dos respectivos sinais rodoviários, de 
acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito aprovado pelo D.R. n.º 22-A/98 de 1/10, 
alterado pelo D.R. 41/2002 de 20/08; ----------------------------------------------------------------------
---- - Um sinal de sentido obrigatório (D1c) no inicio do arruamento, no extremo do largo de 
Santo António e outro sinal de sentido obrigatório (D1a) na margem esquerda do loteamento, 
no canto do edifício;------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Dois sinais de estacionamento proibido (C15), na margem esquerda do arruamento, à 
entrada do loteamento.----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Um sinal de STOP (B2) no entroncamento com a Rua da Shell e outro na saída para a Rua 
Luís de Camões, na margem direita do arruamento.------------------------------------------------------
---- - Um sinal de trânsito proibido (C2) no entroncamento com a Rua da Shell e dois na saída 
para a Rua Luís de Camões.---------------------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços:-------------------------------------------------------------------------------------
---- - Caso V. Ex.ª concorde com a alteração ao projecto de Arranjos Exteriores supracitada e 
atendendo à largura da faixa de rodagem, julga-se ser de aprovar a proposta de sinalização 
apresentada pelo requerente.---------------------------------------------------------------------------------
---- - Esta proposta de sinalização implica um aditamento do Regulamento de Trânsito da Vila 
de Nelas, que deverá ser aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, de 
acordo com a alínea a) da Lei n.º 169/99 de 18/09.-------------------------------------------------------
---- No entanto, esta aprovação deverá ser precedida da apreciação pública, mediante a 
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publicação do projecto de regulamento na 2.ª Série do Diário da República, para recolha de 
sugestões. Decorridos o prazo de 30 dias contados da data da publicação, poderá ser feita a 
proposta à Assembleia Municipal, de acordo com o ponto 1 e 2 do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 442/91 de 15/11, alterado pelo D.L. n.º 
6/96 de 31/01.�.------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao projecto de arranjos 
exteriores do Loteamento de Santo António, sito ao Largo do Correio Velho, em Nelas, em que 
é requerente a firma Alexandre Loureiro & Outros, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-----------------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, propôr à Assembleia Municipal de Nelas a 
aprovação da alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita e nos termos da alínea a), do 
número 2, do artigo 53º., da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, após decorrido o período de inquérito público.------------------------- 
  

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 1 de Setembro de 2006 e 18 de Setembro de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
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 1 de Setembro de 2006 e 18 de Setembro de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
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 1 de Setembro de 2006 e 18 de 
Setembro de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.------------  
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6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES 
---- 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 4 de 
Setembro de 2006 e 18 de Setembro de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo V), 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 
compreendido entre 7 de Setembro de 2006 e 20 de Setembro de 2006, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante.---------------------------------------------------------------- 
 6.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: PÓVOA DE SANTO 
ANTÓNIO. REQUERENTES: MARIA DE LURDES PINTO DOS SANTOS E MANUEL 
PINTO DOS SANTOS  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Setembro  
de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. 
Requerentes: Maria de Lurdes Pinto dos Santos e Manuel Pinto dos Santos. Local: Póvoa de 
Santo António. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta 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 nº. 1, do artº. 54º., 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, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, sito ao �Prazo�, artigo 3685, localizado em Póvoa de Santo 
António, sendo ½ a favor de cada um. ---------------------------------------------------------------------
----  IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.-------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, em que são requerentes Maria de 
Lurdes Pinto dos Santos e Manuel Pinto dos Santos, localizado em Póvoa de Santo António, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------  
6.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIOS RÚSTICOS. LOCAL: SANTAR E MOREIRA. REQUERENTES: MARIA 
DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA E MARIA OLIVEIRA TEIXEIRA DA COSTA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Setembro  
de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos. 
Requerentes: Maria da Conceição Teixeira e Maria Oliveira Teixeira da Costa. Local: Santar e 
Moreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta 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 nº. 1, do artº. 54º., 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, as duas requerentes solicitam 
parecer favorável de metade dos terrenos rústicos, sendo ½ a favor de cada um: -------------------
---- a) Artigo  1470, sito às Cabeças, na Freguesia de Santar;------------------------------------------
---- b) Artigo 1985, sito à Ribeira ou Pêra do Pato, na Freguesia de Moreira.------------------------
---- IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.----------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de metade dos prédios rústicos, em que são 
requerentes Maria da Conceição Teixeira e Maria Oliveira Teixeira da Costa, localizados em 
Santar e em Moreira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO "CANTINHO DA RIBEIRA". LOCAL: 
CALDAS DA FELGUEIRA. REQUERENTE: ANTÓNIO DA COSTA GOMES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Setembro de 
2006, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
----�Pedido de licenciamento da concessão do mapa de horário do estabelecimento de 
restauração �Cantinho da Ribeira�. Local: Caldas da Felgueira. Requerente: António da Costa 
Gomes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
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Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de restauração poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da 
semana, artigo 7.º 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 no mapa de horário, das 8,00 h às 24,00 h, 
todos os dias da semana.--------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da concessão 
do mapa de horário do estabelecimento de restauração �Cantinho da Ribeira�, sito nas  Caldas 
da Felgueira, em que é requerente António da Costa Gomes, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------  
6.7.PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO E RAMPEAMENTO DO 
PASSEIO EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO DA PLANYCORPO. LOCAL: RUA 
FONTE DO CASTANHEIRO, EM NELAS. REQUERENTE: ROSA MARIA PAIVA DA 
SILVA AIRES  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Setembro de 
2006, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de proibição de estacionamento e rampeamento do passeio em frente ao 
estabelecimento da Planycorpo. Local: Rua Fonte do Castanheiro, em Nelas. Requerente: Rosa 
Maria Paiva da Silva Aires. ---------------------------------------------------------------------------------
---- - A requerente solicita que se proceda ao rampeamento do passeio e colocação de 
sinalização de estacionamento proibido, em frente ao estabelecimento de fisioterapia, 
denominado Planycorpo, na Rua do Castanheiro, n.º 1, Bl 1, Rch Drt, de forma a eliminar as 
barreiras urbanísticas e permitir o acesso às pessoas com mobilidade condicionada.---------------
---- Parecer dos Serviços:-------------------------------------------------------------------------------------
---- - As pessoas com mobilidade reduzida devem ter acesso facilitado a todos os sistemas e 
serviços da comunidade, de acordo com o D.L. n.º 123/97, de 22 de Maio.--------------------------
---- - De visita ao local e análise do pedido, verifiquei que devido ao estacionamento 
longitudinal dos veículos, as pessoas com mobilidade condicionada têm dificuldades em aceder 
ao passeio, inclusivamente, devido à altura do lancil.----------------------------------------------------
---- Assim, julgo que se justifica o rampeamento do lancil e colocação de uma lista amarela, 
paralela ao lancil, de proibição de estacionamento.------------------------------------------------------
---- Esta proposta de sinalização implica um aditamento do Regulamento de Trânsito da Vila de 
Nelas, que deverá ser aprovada pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, de acordo 
com a alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18/09.�-------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de proibição de estacionamento e 
rampeamento do passeio em frente ao estabelecimento da Firma Planycorpo, sito na Rua Fonte 
do Castanheiro, em Nelas, em que é requerente Rosa Maria Paiva da Silva Aires, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita e propôr à 
Assembleia Municipal de Nelas a aprovação desta alteração ao Regulamento de Trânsito da 
Vila de Nelas, nos termos da alínea a), do número 2, do artigo 53º., da Lei número 169/99, de 
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18 de Setembro, alterada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, após decorrido o período 
de inquérito público.------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezassete horas e vinte 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, 
 

_______________________________________ 
 


