
 
Fls.__________ 

 
 

    
 
 
 
 

Reunião de 24/09/2014 

1 
 

ATA N.º 18/2014 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E QUATRO 
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE  

 
---- Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de 
Nelas e edifício dos Paços do Município, reuniu pelas dez horas, a Câmara Municipal de 
Nelas, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, 
estando presentes os Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr. Alexandre 
João Simões Borges, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr.ª Sofia Relvas Marques e Dr.ª 
Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves. ---------------------------------------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada devido às razões profissionais invocadas, do 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. -------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 2.190.429,18 � (dois milhões cento e noventa 
mil quatrocentos e vinte e nove euros e dezoito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
152.076,77 � (cento e cinquenta e dois mil setenta e seis euros e setenta e sete cêntimos). ---- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, cumprimentou todos 
os presentes, declarou aberta esta reunião ordinária pública de 24 de setembro de 2014, com, 
formalmente, intervenção do Público, se bem que todas as reuniões permitem essa 
possibilidade. Informou que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral lhe tinha 
comunicado que, por razões profissionais, não podia estar presente nesta reunião, o que o 
referido Senhor Vereador lamentava. De seguida, leu o total de disponibilidades na data de 23 
de setembro de 2014, que era de 2.342.505,95 �, constituído por montantes à ordem e um 
depósito a prazo com uma aplicação efetuada e que se vence em 15 de dezembro de 2014, 
para fazer face aos compromissos anuais do Município de Nelas. Esse depósito a prazo 
encontra-se no Banco Millennium BCP, que é no montante de 755 mil euros. Foram feitas 
consultas aos diversos bancos, que apresentaram cotação, tendo o Banco BCP apresentado 
melhor cotação e isso permite que a Câmara tenha uma receita líquida no dia 15 de dezembro 
de 2014 de seis mil euros e uma vez que esse dinheiro vai ser preciso para a amortização 
extraordinária do empréstimo. Desse total de disponibilidades de 2.342.505,95 �, existe o 
valor de operações não orçamentais, que é dinheiro que não é do Município e que são 
152.076,77 �. Assim, neste Período de Antes da Ordem do Dia o Senhor Presidente 
inscreveu-se para falar sobre as Escolas, as Extensões de Saúde e sobre o Programa 
Aproximar. Sem prejuízo da discussão aprofundada das questões pediu especial síntese na 
reunião porque foi convocado pelo Senhor Secretário de Estado do Ambiente para estar neste 
dia às quinze horas em Lisboa para falar na situação ambiental do Concelho de Nelas, uma 
vez que o referido Senhor Secretário de Estado vai estar em Bruxelas numa reunião e precisa 
mesmo de falar e de fazer o ponto da situação relativamente a alguns processos de 
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licenciamento de etar,s do Concelho de Nelas e assim tem mesmo que sair de Nelas às 12:30 
h, mesmo que tenha que se interromper a reunião para continuar noutro dia. ---------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques inscreveu-se para intervir, 
enumerando os assuntos em queria intervir. ------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente informou o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques que depois da sua 
intervenção enumerava os assuntos de que desejava falar. Prosseguindo o Sr. Presidente de 
seguida, começou por dar conta a todos os Senhores Vereadores relativamente ao ponto da 
situação do encerramento de Escolas do Primeiro Ciclo, no Concelho de Nelas. Assim, 
relativamente à decisão do Governo, tomada em junho passado de encerrar as Escolas 
Primárias de Aguieira, Lapa do Lobo, Póvoa de Sto. António e Vale de Madeiros, informou e 
transmitiu o que vai fazer também à comunidade municipal em informação escrita o seguinte:  
---- - A Câmara atual e o seu Presidente da Câmara desde sempre se manifestaram perante o 
Ministério da Educação contra o encerramento no Concelho de Nelas de qualquer 
estabelecimento de ensino; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A intenção de encerramento de escolas primárias por parte do Ministério da Educação 
baseou-se na frequência inferior a 21alunos verificada no ano letivo anterior de 2013/2014 e 
não teve em conta injustificadamente as concretas circunstâncias, nem das escolas de 
acolhimento em piores condições do que as que se queria encerrar, nem das dinâmicas locais 
de desenvolvimento que se verificam nas Freguesias em causa e que imporiam 
estabelecimentos de proximidade; ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Após uns meses de verão de muito trabalho, luta e persistência na defesa dos 
argumentos na manutenção de todas as escolas por parte de pais, alunos, familiares, 
populações, Juntas de Freguesia, órgãos diretivos dos Agrupamentos de Escolas, Câmara 
Municipal, deputados de todos os partidos representados na Assembleia da Republica e 
representantes de outras organizações partidárias e cívicas e do Presidente da Câmara, foi 
possível obter um resultado, que não sendo excelente, não se pode deixar de considerar bom, 
em geral para as populações e até, num caso especial, gerador de confiança em termos de 
reforço de oferta publica de ensino no Concelho de Nelas, e a partir daí para a região; ----------
---- - Efetivamente, depois de todo o esforço que era possível realizar democrática e 
legitimamente, não foi possível garantir a continuidade da escola primária na Póvoa de Sto. 
António por ter apenas matriculados 8 alunos no 1º ciclo e ainda menos alunos no jardim de 
infância, quatro, pelo que outra solução não restou que não fosse garantir as melhores 
condições de receção dos alunos nas escolas de Canas de Senhorim, com transporte 
acompanhado, quer da Póvoa de Santo António para Canas de Senhorim, quer de Canas de 
Senhorim para a Póvoa de Santo António e dentro de Canas de Senhorim, com autocarro, para 
os alunos irem almoçar, e alimentação, alimentação essa que é gratuita quando é de alunos 
deslocados durante quatro anos, que é uma geração letiva. Informou que no dia anterior a esta 
reunião tinha-se colocado essa dúvida sobre o caso da alimentação, que é o caso das Escolas 
Primárias que encerraram formalmente como é o caso da Lapa do Lobo, mas no caso da 
Escola Primária de Póvoa de Santo António já estava encerrada, a qual contava apenas como 
Escola de apoio, questão essa colocada pelos pais dos alunos de Póvoa de Santo António e 
que nem o Senhor Presidente, nem o Senhor Diretor do Agrupamento souberam dar. Mas 
tinha de haver condições de igualdade para todos os alunos. -----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira informou que relativamente à alimentação 
e transporte, durante os primeiros quatro anos mantem-se, no ano seguinte, se houver um 
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aluno do 1.º ano já não tem direito a alimentação e transporte, não achava correto, mas era 
assim que estava a lei. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Continuou a sua intervenção o Senhor Presidente da Câmara informando que na Póvoa de 
Santo António não foi possível manter em funcionamento a Escola; -------------------------------
---- - Felizmente em Aguieira e em Vale de Madeiros foi possível manter as escolas primárias, 
integradas ambas no Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, o que não aconteceria 
seguramente, estamos convictos, se a Aguieira passasse para Carvalhal Redondo que é de 
outro Agrupamento de Escolas, que era aquilo que o Ministério da Educação se preparava 
para fazer, pôr os alunos na Escola Primária de Carvalhal Redondo, onde até cabiam e 
Carvalhal passava para o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e fechava a Escola 
Primária de Aguieira e, portanto, achava que nesse aspeto, não fosse esta Câmara ter-se 
oposto a qualquer alteração da rede escolar e a Escola Primária de Aguieira teria encerrado, 
estava convicto disso, sem prejuízo de opinião diversa. Portanto, continuam integradas nas 
Escolas de Canas de Senhorim, nas mesmas havendo até mais do que 21 alunos, quer na 
Aguieira, quer em Vale de Madeiros, matriculados no ano letivo que agora se iniciou, 
situação que muito nos alegra e deve manter motivados em fixar mais alunos nestas escolas 
no futuro, até porque nas mesmas reconhecidamente é ministrado ensino de qualidade com 
excelentes profissionais; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A escola primária de Lapa do Lobo, onde se encontravam matriculados 15 alunos para 
este próximo ano letivo e no ano passado 16, onde foi acordado oportunamente com os pais a 
mudança para melhores instalações e efetuadas obras de adaptação no edifício do jardim de 
infância, estava a falar particularmente de uma ligação interior entre o primeiro andar e o rés-
do-chão onde havia o refeitório, foram lá feitas obras de adaptação e estava tudo preparado, 
assim o Ministério da Educação o quisesse, para que a Escola Primária funcionasse no Jardim 
de Infância. Estava já acordado que a Fundação Lapa do Lobo iria mudar as suas instalações 
para a escola velha enquanto não se adaptassem estas instalações para o Primeiro Ciclo. 
Portanto, estava tudo preparado. Quem disser o contrário está a mentir e até quem perguntar o 
contrário está a incentivar essa mentira porque nunca houve da parte do Ministério da 
Educação nada relativamente às instalações da Lapa do Lobo, o Executivo Municipal é que 
disse que não havia de ser o argumento do encerramento da Escola Primária da Lapa do Lobo 
o fato das instalações serem velhas, construídas que foram nos anos 40. Portanto, o Executivo 
Municipal propôs ao Ministério da Educação que os alunos iriam mudar-se para um edifício 
novo, que tem nove, ou dez anos, que era o Jardim de Infância e fizemos as obras, que nem 
era necessário grandes obras, era apenas fazer uma ligação entre o primeiro andar e o rés-do-
chão e a única reclamação que os pais fizeram nessa altura em que o Executivo Municipal 
estava convencido que a Escola Primária da Lapa do Lobo se ia manter, era que essa 
passagem fosse vidrada, ou que fosse coberta, para que os alunos não apanhassem chuva e, 
portanto, era uma coisa que estava preparada para ser executada. Mas não foi possível manter 
esta Escola aberta, apesar de todo o esforço e luta que foi levada a efeito por todos, incluindo 
manifestações, até em Coimbra, e protesto público do Presidente da Câmara no Ministério da 
Educação e Ciência, local onde na passada sexta-feira, dia 19 de Setembro foi recebido pelas 
12 h pelo Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, pelo Sr. Diretor 
Geral dos Estabelecimentos Escolares e por um assessor daquele. Podia dizer e ficar 
consignado em ata, que ele, Senhor Presidente da Câmara, apresentou-se às nove horas da 
manhã no Ministério da Educação para ser recebido pelo Senhor Secretário de Estado. Não 
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tinha nada marcado. O Senhor Secretário de Estado sabia que ele ia lá pois tinha-lhe enviado 
um e-mail no dia anterior, pois os Serviços da Câmara informaram o Senhor Secretário de 
Estado que o Senhor Presidente da Câmara iria estar presente no Ministério da Educação, pois 
desde a segunda feira anterior não conseguia sequer falar com o Senhor Chefe de Gabinete. 
Portanto, o Senhor Presidente da Câmara estava lá. Às dez horas foi chamado, falou com um 
Assessor, o Senhor Dr. Henrique Borges a quem o Senhor Presidente explicou a situação, 
tendo-lhe dito que ia ao Ministério da Educação para falar com o Senhor Secretário de Estado 
e que, com todo o respeito que tinha pelo Senhor Assessor, ele não saía da porta do Ministério 
enquanto não fosse recebido pelo Senhor Secretário de Estado. A sequência lógica foi esta. 
Continuou sem ser recebido. Telefonou a um Senhor Deputado da Assembleia da República 
que é o Presidente da Comissão de Educação que é o Senhor Dr. Acácio Pinto. O Senhor Dr. 
Acácio Pinto falou com o Senhor Deputado Helder Amaral e quando o Senhor Deputado 
Helder Amaral ligou ao Senhor Presidente da Câmara a dizer que ele ia ser recebido pelo 
Senhor Secretário de Estado ele, Senhor Presidente da Câmara, já estava na sala de reuniões e 
o Senhor Secretário de Estado a entrar. Portanto, também contou com a colaboração do 
Senhor Deputado Helder Amaral, Deputado esse que o Senhor Presidente da Câmara tentou 
também envolver na manutenção aberta da Escola Primária da Lapa do Lobo e, portanto, 
através e mails e comunicações com ele, tendo-se o referido Senhor Deputado Helder Amaral 
comprometido a fazer o melhor que poderia relativamente à manutenção da Escola Primária 
da Lapa do Lobo em funcionamento, acreditando o Senhor Presidente da Câmara que o 
Senhor Deputado Helder Amaral fez tudo que lhe era possível nesse sentido. Enviou ao 
Senhor Deputado Helder Amaral todos os emails que tinha enviado, quer para o Senhor 
Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, quer os emails que o Senhor Dr. Cunha Torres 
e a Fundação Lapa do Lobo tinham enviado ao Senhor Diretor Geral dos Estabelecimentos 
Escolares. Portanto, quando o Senhor Presidente da Câmara foi para a reunião com o Senhor 
Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, João Casanova Almeida, o 
Senhor Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares e o Assessor, que era o Senhor Dr. 
Henrique já lá tinham todo esse conjunto de informação e onde tudo fez no sentido de 
convencer da bondade dos argumentos para manutenção da escola, todos aqueles que se 
sabem, Escolas de Canas de Senhorim em piores condições, futuro promissor na Lapa do 
Lobo, grande investimento da Fundação Lapa do Lobo, quer na vertente ambiental, 
recuperação patrimonial, na cultura, na Biblioteca, no apoio à música, no apoio às Bandas, no 
transporte gratuito de boleias, na Quinta Ecológica, que a Fundação Lapa do Lobo projeta 
para a Lapa do Lobo, todos esses argumentos foram postos ao Senhor Secretário de Estado e 
até invocou a perspetiva do reforço do seu numero de alunos pela dinâmica que vem sendo 
realizada na freguesia, em particular por instituições privadas, particularmente na área do 
ensino, da formação e da cultura como sucede com a Fundação Lapa do Lobo, mas aquela 
Freguesia tem também outras Fundações que, por vezes, se queixam que são esquecidas nessa 
dinâmica, tem a Fundação Lopes Fonseca com grande dinâmica na área do apoio social, não 
só acolhendo lá pessoas, mas também no apoio que dá à população e ele, Senhor Presidente 
da Câmara, sabia bem disso, no apoio domiciliário que presta aquelas populações, mas em 
particular esta Fundação Lapa do Lobo e seus promotores e até pelo número de 16 alunos 
matriculados no jardim de infância e que vai manter-se em funcionamento e, portanto, uma 
aldeia, disse o Senhor Presidente ao Senhor Secretário de Estado, que tem 31 alunos no Pré-
Escolar e Primeiro Ciclo, é uma aldeia que tem vitalidade e que tem possibilidade de 
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crescimento e que não se justificava o encerramento da Escola Primária; -------------------------
----- - Apesar desse esforço e de todo de convencimento que decorreu, apesar da rotura da sua 
presença na Secretaria de Estado, crê que depois de tudo explicado pelo Senhor Secretário de 
Estado, que também invocou uma semana de abertura de ano escolar para justificar a não 
conformidade com o contacto com a Câmara Municipal de Nelas e, naturalmente que o 
Senhor Presidente da Câmara, saiu da Secretaria de Estado com o bom nome e com a 
hospitalidade e bom nome das pessoas de Nelas sem mácula e que explicou qual era a 
situação e a pressão política dos pais da Lapa do Lobo, que não apresentavam os alunos na 
Escola Primária de Canas de Senhorim e, portanto, o assunto ficou esclarecido, sendo que a 
Escola Primária vai encerrar, não deixando, todavia de resultar da reunião referida o 
compromisso do Ministério da Educação, da Secretaria de Estado, da Direção Geral e da 
Câmara Municipal de iniciarem um processo com vista a aproveitar o empenho, carinho e 
investimento que vem sendo efetuado na Lapa do Lobo, como genericamente em todo o 
Concelho de Nelas e até do Carregal do Sal, particularmente por parte dessa Fundação Lapa 
do Lobo, com vista a criar ali, de preferência no edifício da escola primária, uma outra oferta 
de ensino publico para a freguesia, para o concelho e para a região, como a possibilidade de 
uma escola profissional que integre jovens em idade escolar e adultos; ----------------------------
----- - Nesse sentido, ficou depois a falar com o Senhor Diretor Geral, José Alberto Duarte, 
para lhe fazer chegar a intenção do Município de Nelas nesse sentido. Contactou também já a 
Direção Geral por escrito em que lhe transmitiu qual é o propósito da Câmara para discussão 
e preparação do processo com vista ao estudo dessa oferta de ensino profissional no Concelho 
de Nelas, ideia e propósito que contou também já com o acarinhamento do Dr. Carlos Cunha 
Torres para quem o Senhor Presidente da Câmara já ligou, que estava nos Estados Unidos, 
tendo o referido Senhor Dr. Carlos Cunha Torres ligado, de seguida, para o Senhor Presidente 
da Câmara, tendo afirmado que achava uma ideia excelente, que a Fundação e ele próprio 
estavam muito empenhados nisso, em ver se há possibilidade de haver outra oferta de ensino 
público na Lapa do Lobo, particularmente, é uma hipótese, mas há outras, no domínio das 
artes, do teatro, da música, da produção artística, que aproveite a grande dinâmica da 
Fundação e assim pediu já uma reunião para a próxima semana, onde o Senhor Dr. Carlos 
Cunha Torres fazia questão de estar presente. Mas o Senhor Diretor Geral dos 
Estabelecimentos Escolares ligou ao Senhor Presidente da Câmara na noite anterior a esta 
reunião de Câmara e afirmou que continuava muito em cima da abertura do ano escolar e 
portanto, essa reunião ficou agendada para depois de meados de outubro, tendo disso já 
também informado o Senhor Dr. Carlos Cunha Torres. -----------------------------------------------
------ Com este resumo, o Senhor Presidente quer deixar também consignado o que o 
Presidente da Câmara e a Câmara Municipal fez e faz. Foi isto que sucedeu. Na Póvoa de 
Santo António continua aberto o Jardim de Infância. No resto do Concelho houve um Jardim 
de Infância que encerrou, que foi o de Moreira, mas que tinha um, ou dois alunos inscritos e 
foram os próprios pais que, face a essa realidade, disseram, que não valia a pena estar um 
Jardim de Infância aberto com um, ou dois alunos, com Auxiliar, Educadora, e portanto, o 
ambiente pedagógico não era o melhor e, portanto, também foi resolvido de forma pacífica e 
daí a inevitabilidade do encerramento do Jardim de Infância. Também não queria deixar de 
transmitir que a Câmara e o Senhor Presidente da Câmara, fazem público este ponto da 
situação e vão fazê-lo chegar também a todos os Municípes e mais uma vez agradecem a 
todos quantos contribuíram para este bom, a até promissor, resultado, em especial àqueles que 
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até com prejuízo da sua vida familiar e profissional, pessoal e publicamente revelaram a força 
de grandes comunidades, que sabem lutar pelas suas instituições e tudo fará a Câmara e o 
Senhor Presidente para que as escolas sejam mantidas no futuro e que os alunos da Lapa do 
Lobo e da Póvoa de Santo António sejam bem acolhidos nas escolas primárias de Canas de 
Senhorim, sendo que aí está já a realizar obras de beneficiação, particularmente para criação 
de um refeitório na Escola Primária da Feira. Na outra Escola Primária, eventualmente, com a 
aquisição de alguns contentores que, de forma provisória, façam ali um refeitório, garantindo 
transporte a todos os alunos de casa para a escola e regresso, bem como transporte dentro da 
vila para as refeições. Portanto, não há alunos atualmente a circular pelas ruas de Canas de 
Senhorim, tendo o Executivo Municipal proibido essa situação, também com a concordância 
do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. Não há alunos a circular a pé, em Canas 
de Senhorim, para irem almoçar e para regressar do almoço. Há um autocarro da Câmara 
Municipal, pois, felizmente, os autocarros da Câmara estão todos a funcionar, todos 
licenciados e recuperados para as diversas atividades, particularmente para evitar que os 
alunos de Canas de Senhorim, de seis a nove anos, acabando com aquilo que o Senhor 
Presidente da Câmara considera uma vergonha de andarem os miúdos a circularem nos 
últimos anos em Canas de Senhorim para irem almoçar à chuva, à neve, ao frio, ao sol, e com 
a Câmara com autocarros que até queria vender, até os pôs à venda e precisava deles para 
estas coisas. Portanto, é este ponto da situação das escolas. ------------------------------------- 
----- O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas com este Governo tem tido uma boa 
relação, genericamente, só que passa metade do tempo a defender o Concelho de Nelas, a 
procurar investimento e atração para o Concelho, procurar pessoas, a acarinhar a Empresa 
Aquinos, onde já estão mais de cem pessoas a trabalhar, a acarinhar provas ibéricas para atrair 
pessoas para o Município de Nelas para conhecerem as Caldas da Felgueira, a acarinhar 
dezenas de pessoas de fora para virem à Festa do Vinho do Dão, a acarinhar iniciativas do 
BTT, a acarinhar iniciativas de tudo o que pode trazer desenvolvimento para o Município de 
Nelas, metade do tempo gasta nisso. A outra metade do tempo gasta à bulha com o Governo 
que quer fechar Serviços no Concelho de Nelas. Assim, ainda estava quente o assunto do 
encerramento das Escolas, houve uma reunião na ARS de Coimbra por causa do Serviço de 
Saúde e para que todos fiquem a saber também, o ponto da situação é este: no final de 
setembro o Senhor Dr. Marques Neves saiu da direção da ARCES Dão Lafões, de que faz 
parte o Agrupamento, a nossa Unidade de Saúde Familiar Estrela Dão e o novo Diretor da 
ACES, Dr. Luis Botelho apresentou-se na Câmara Municipal no dia 13 de agosto, às 16 horas 
da tarde, o Senhor Presidente não o conhecia, portanto tinha tomado posse há uma semana, ou 
quinze dias, pensando o Senhor Presidente da Câmara que esse Senhor vinha apresentar 
cumprimentos, mas apresentou-se como representante da área da Saúde do Governo a dizer 
que no dia 15 de agosto fechavam as Extensões de Saúde de Carvalhal Redondo e de Santar 
com o argumento de que as pessoas que estavam a dar apoio administrativo não o podiam 
fazer pois não eram da área do Ministério da Saúde e, portanto, tinham de fechar e o Senhor 
Dr. Fernando tinha de deixar de dar consulta em Carvalhal Redondo e em Santar. Obviamente 
que, simpaticamente, o Senhor Presidente da Câmara e o Senhor Dr. Alexandre Borges 
disseram-lhe que, se calhar também com essa facilidade eram livres de fechar a Estrada 
Nacional n.º 231 e impedir que ele chegasse a Viseu nesse mesmo dia porque se as coisas 
funcionavam assim, se era de hoje para depois de amanhã que estas coisas se faziam ,e, 
portanto, depois de muito barafustar e barafustar o Executivo Municipal, o referido Senhor lá 
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adiou o encerramento, porque, entretanto, nem médicos havia em Canas de Senhorim, estava 
um concurso a decorrer e as pessoas de Carvalhal Redondo e de Santar iam ser assistidas em 
Canas de Senhorim. Ora em Canas de Senhorim não havia médicos e dizia o Senhor 
Representa da ACES que os doentes eram transportados pela rede pública de transportes. Mas 
como não havia rede pública de transportes o referido Senhor queria que fosse a Câmara 
Municipal a fazer esse transporte. Mas a Câmara Municipal não estava preparada para 
suportar essa despesa, respondeu o Executivo Municipal ao referido Senhor Diretor. Assim 
imperou a razoabilidade e desde logo foi marcada uma reunião com o Senhor Dr. Tereso, da 
ARS de Coimbra, onde o Executivo Municipal esteve na semana passada, com os Senhores 
Presidentes de Junta de Freguesia de Carvalhal/Aguieira, Santar/Moreira e Canas de 
Senhorim, dessa Junta de Freguesia esteve o Senhor Presidente da Junta e o Senhor 
Secretário. Nessa reunião foi transmitido que, entretanto, já estão colocados dois médicos 
decorrentes de um concurso, em Canas de Senhorim, dois novos médicos, novos em todos os 
aspetos, pois achava que eram novos porque era a primeira vez que estavam a exercer e 
jovens e que esses médicos foram contratados na perspetiva de serem incluídos na Unidade de 
Saúde Familiar de Nelas, portanto, na Unidade de Saúde Familiar Estrela do Dão, onde iria 
haver uma reunião com essa Unidade de Saúde Familiar no sentido de alargar essa Unidade 
de Saúde a sete médicos, incluindo esses dois, o que implicava o encerramento já no dia 31 de 
outubro, até disseram inicialmente, no dia 30 de setembro, mas depois de se ter protestado 
novamente, o Senhor Diretor da ACES de Viseu disse 31 de outubro, o encerramento das 
extensões de saúde de Carvalhal Redondo e de Santar. Portanto, ele já me enviou, entretanto, 
uma comunicação, uma mensagem a dizer que a Senhora Dr.ª Irene Ligeiro está de férias e 
que a reunião de  eventual alargamento da USF ficará para o final de setembro. Assim, é outra 
matéria que vai ter que ser discutida na Câmara Municipal e com as populações, pois o 
Governo já insistiu várias vezes no propósito de encerrar as Extensões de Saúde de Carvalhal 
Redondo e de Santar. Na criação da Unidade de Saúde Familiar Estrela do Dão, em 2011, 
estava previsto encerrar as Extensões de Saúde de Carvalhal Redondo e de Santar. Portanto, 
este processo não se iniciou com esta Câmara Municipal e com o Senhor Dr. José Manuel 
Borges da Silva. Em 2011, na fundação da Unidade de Saúde Familiar Estrela Dão estava 
previsto o encerramento das Extensões de Saúde de Carvalhal Redondo e de Santar. Só que as 
populações, nessa altura, opuseram-se, houve abaixo assinados e houve uma solução de 
recurso que foi recrutar um médico a quem a Câmara também paga uma parte do valor que ele 
lá ganha, que é o Senhor Dr. Fernando Dias e que tem dado apoio, quatro horas em Santar, 
quatro horas em Carvalhal Redondo num dia e depois mais duas horas em cada um dos dias e, 
portanto, achava que era o total de doze horas por semana, a prestação do seu serviço. Já tinha 
falado nisto em Moreira onde tinha estado no domingo passado e que ia falar com as 
populações e com as Juntas de Freguesia, pois é uma questão que tem que ser participada, 
consensualizada pelas pessoas. Assim lamenta e admite-se em matéria de serviços por parte 
do Governo tudo. A ARS mostrou-se disponível para discutir com o Executivo Municipal a 
criação da Unidade Móvel de Saúde, até por via protocolar, mas as Unidades Móveis de 
Saúde não têm médicos, é serviço de enfermagem e outro tipo de serviços. Acharam a ideia 
simpática e existem protocolos, assim, achava que havia boas possibilidades de negociar isso 
com a ARS e ter uma Unidade Móvel que vá às aldeias por exemplo de Senhorim prestar 
cuidados, desde logo falar com a população idosa, dar-lhes carinho, perguntar o que é que 
precisam, levar-lhes medicamentos, recolher as consultas pois hoje, por via digital, já é 
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possível fazer as requisições das prescrições dos medicamentos. No Orçamento Municipal de 
2015 virá a Unidade Móvel de Saúde. Mas, obviamente que isto é um serviço de proximidade 
e em Carvalhal Redondo/Aguieira e em Santar/Moreira tirarem de lá o apoio médico próximo, 
vai precisar de uma boa discussão e certamente mais luta outra vez. Era o que ele disse, 
metade do tempo é a procurar desenvolver o Município, entre as sete e meia da manhã e as 
dez horas, onze horas da noite, sábados e domingos, e a outra metade é a lutar contra o 
Governo do PSD e do CDS que quer fechar no Município de Nelas, Escolas, Extensões de 
Saúde, o Tribunal tinha dois mil e tal processos, agora a Câmara andou lá a ajudar as pessoas 
a tirar as prateleiras vazias, tem lá cerca de quatrocentos processos e assim está-se mesmo a 
ver o que é que vai acontecer ao Tribunal de Nelas. Confessou que ainda não pegou no 
dossier do Julgado de Paz, nem pegou, nem pega, porque ele tinha votado nesta Câmara 
contra o Julgado de Paz porque ele já sabia o que é que ia acontecer ao Tribunal e houve 
quem votasse a favor do Julgado de Paz nessa reunião de Câmara e que estava até presente 
hoje na mesma. Portanto, já se estava mesmo a ver o que é que ia acontecer ao Tribunal de 
Nelas, como aos outros, que foram completamente esvaziados de todos os processos, com o 
sucesso que se está a ver, com a vergonha que ele viu na segunda feira passada, um Secretário 
de Estado que não sabia o que é que havia de dizer relativamente á vergonha que fizeram na 
Justiça, em que têm salas para funcionar julgamentos e em Viseu não há salas para 
julgamentos. Portanto, achava que relativamente a estas matérias da Justiça, da Saúde, do 
Ensino, passam por cima das Câmaras, é o �quero, posso e mando� e, portanto, o Senhor 
Presidente diz e desabafa que achava que do mesmo partido, ou de outro partido, achava que 
devia haver outro Governo e não esta autocracia, esta ditadura do �quero, posso e mando�, 
mandada pelas pessoas de Lisboa. Portanto, bulha relativamente à Saúde, que se aproxima, 
pois está anunciado para o final de outubro o encerramento das Extensões de Saúde de 
Carvalhal Redondo e de Santar. Queriam o compromisso da Câmara, portanto, chamam a 
Câmara Municipal e o Senhor Presidente da Câmara para lhe comunicar isto. E ele no fim 
pergunta, mas então o que é que querem? Querem que a Câmara diga que sim? Então iam lá 
perguntar antes para consensualizar isto. Chamam a Câmara para depois virem dizer, como 
disseram na Educação, que as Câmaras Municipais deram o seu apoio quando é uma perfeita 
mentira na maioria das Câmaras, pelo menos naquelas com quem ele fala e nas Extensões de 
Saúde vão dizer a mesma coisa. Não, houve uma reunião na ARS e consensualizou-se isso 
com a Câmara Municipal e ele, Senhor Presidente da Câmara. Vai ser assim, não!. Se é assim, 
escusavam de o ter lá chamado. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Programa Aproximar � Também quer dar conta à Câmara que é outra estratégia do 
Governo. Todos acompanharam, desde a tomada de posse, sempre o drama do encerramento 
dos Serviços no Município de Nelas, que era o Serviço de Finanças, estão para fechar, aliás 
houve até um pedido de audiência da Senhora Dr.ª Isaura à Senhora Ministra das Finanças, 
que ele reafirmou em outubro de 2013 e que até esta data a resposta foi zero, nenhuma. Se o 
Senhor Presidente da Câmara enviar uma queixa para Bruxelas, ao outro dia recebe uma 
comunicação a dizer, foi recebido aqui um papel, brevemente daremos resposta. Do Governo 
Português, em determinados Ministérios, vão para lá papéis do Senhor Presidente da Câmara 
e passados dez meses nem resposta, a dizer por exemplo- olhe, foi para aqui, foi para ali, foi 
arquivado, foi para o lixo- nada disto. Portanto, encerramento, cutelo, corte em cima dos 
Municípios. Há quem diga que agora é em cima dos Municípios mesmo. Mas esse cutelo, 
pelo menos no Congresso do CDS, o Dr. Portas mostrou-se favorável à extinção dos 
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Municípios e à fusão de Municípios. Portanto, fechar as Repartições de Finança, nesse sentido  
havia o PRACE e uma série de propostas de remodelação dos Serviços da Administração 
Pública, fechar o Serviço de Finanças. O Serviço da Segurança Social, em Nelas, está 
reduzido ao grau mínimo, há alturas em que apenas está lá um funcionário a trabalhar, 
também grau zero. Um Serviço que funciona bem, razoavelmente, tem a Casa Pronta e etc., e 
tem uma série de gente a trabalhar é o Serviço de Registos. Houve uma primeira reunião na 
CIM com um Senhor Secretário de Estado da Modernização Administrativa para apresentar o 
Programa Espaço do Cidadão. A Câmara iria criar os Espaços do Cidadão e podia criar 
também na Câmara, ou noutros sítios, Serviços que hoje estão praticamente no Balcão 
Multiserviços da Câmara Municipal, a ADSE, a Segurança Social e passaria também a 
Administração Tributária e uma série de serviços. Todos os Senhores 14 Presidentes de 
Câmara, presentes nessa reunião,  disseram que aquilo era a antecâmara do encerramento do 
Serviço de Finanças e toda a gente se pôs à defesa e, portanto, Espaços do Cidadão há, para 
aí, um, ou dois atualmente. Há um em Vouzela e pensa que outro em Castro Daire. Entre o 
Governo percebeu nas reuniões que teve em todas as CIM,s pelo país fora que todos os 
Senhores Autarcas se puseram à defesa porque isto era a antecâmara do encerramento de 
Serviços e lançou um Programa que, ele Senhor Presidente da Câmara, acha que merece 
discussão e é uma forma séria de modernizar a Administração Pública e que o Executivo 
Municipal está disposto e aberto a analisar e até com alguma simpatia relativamente a esse 
Programa que se chama Programa Aproximar, que está inscrito num diploma legal. O 
diploma base do Programa Aproximar é de meados de agosto passado. Este Programa 
Aproximar que foi apresentado na CIM e depois publicamente pelo Senhor Ministro Poiares 
Maduro e pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, que depois esteve na 
reunião da CIM onde esteve o Senhor Presidente da Câmara. O Programa Aproximar consiste 
em criar e definir até novembro do corrente ano em quatro CIM,s piloto para este Programa, 
sendo a CIM Dão Lafões uma delas tendo o Conselho de Presidentes de Câmara aprovado 
esse projeto piloto para a CIM e este projeto consiste em criar em Nelas uma Loja do Cidadão 
que é um espaço que a Câmara tem de indicar aonde é que é, para onde vão ser os transitados 
os Serviços Públicos, que são os Serviços de Finanças, os Serviços de Segurança Social, os 
Serviços de Registo e os Serviços de Agricultura, os Serviços da DRABL Centro, que, 
presentemente são prestados no Centro de Estudos Vitivinícolas. Portanto, a Câmara tem que 
indicar um local, é idêntico ao conceito de Loja do Cidadão, como existe em Viseu, que é um 
espaço onde estão todos os Serviços e a Administração Central põe cá os Funcionários, pode 
ser na Câmara, ou noutro sítio. Portanto, a Câmara teve uma reunião na segunda feira passada 
com os Assessores da Presidência do Conselho de Ministros que estão a tratar deste projeto, 
em Nelas. A Loja do Cidadão implicará que a breve prazo, pois o atual Governo estará em 
funções até julho, agosto ou  setembro do próximo ano, mas depois vem outro Governo que 
de certeza que em termos de Modernização Administrativa um Governo do Partido Socialista, 
se for o caso, não andará longe disto, porque em termos de Modernização Administrativa 
também fez esforços nessa área. Portanto, implica haver no Município de Nelas, a breve 
prazo, uma Loja do Cidadão, evidentemente com o encerramento do edifício do Serviço de 
Finanças, do edifício da Segurança Social e do edifício do Registo, que são, o do Serviço de 
Finanças achava que era do Governo, do Ministério das Finanças, a Conservatória é de um 
privado, portanto, é por arrendamento, poriam fim ao arrendamento e a Segurança Social, a 
mesma coisa. O Programa Aproximar tem outra vertente que são os Espaços do Cidadão que 
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é ter um conjunto de serviços, atualmente no Balcão Multiserviços aqui da Câmara, em que a 
Câmara, no âmbito do Programa de Modernização Administrativa também está a conclui esse 
Programa, depois também virá a segunda fase do Programa de Modernização Administrativa, 
o que também vem ao encontro das preocupações do Executivo Municipal que é entrar na era 
do digital e o máximo possível no sentido dos Municípes, através da informática, poderem 
aceder aos Serviços da Câmara, a informar-se como estão os processos, dar entrada de 
licenciamentos, de requisições, além dos outros Serviços. O Executivo Municipal simpatiza e 
já o transmitiu, com uma Loja do Cidadão em Nelas, mas Espaços do Cidadão, em Nelas, em 
Canas de Senhorim e também se houver possibilidade disso em Santar, com a justificação de 
que são as três Vilas do Município de Nelas e que, portanto, poderiam ser três polos em que 
poderiam os Municípes estar mais próximos da Administração Municipal e até da 
Administração Pública porque muitos desses Serviços que estão nos Paços do Município 
também são da Administração Pública, por exemplo a ADSE, a Segurança Social, IMT, que é 
a renovação das cartas de condução e depois também é possível um protocolo para emissão de 
passaportes e de outras coisas. O Executivo Municipal simpatiza com o Programa Aproximar 
e em princípio vai dar essa indicação de que a Câmara Municipal de Nelas, este Executivo 
simpatiza com isso e quer essa discussão e negociação, em sintonia com os 14 municípios da 
CIM. Falou, naturalmente, já com as Juntas de Freguesia para ver a sensibilidade deles. Falou 
já com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e com a Junta de Freguesia de Santar/ 
Moreira e eles simpatizam também com essa ideia. Vai ser difícil a concretização de um 
Espaço do Cidadão em Santar porque o Governo, no próximo ano, tinha mil Espaços do 
Cidadão para implementar em todo o país, e portanto têm uma quota reduzida, sem prejuízo 
de numa segunda fase isso poder ser discutido, pelo menos foi isso que foi dito pelo Governo. 
Era esta discussão que o Senhor Presidente queria trazer no Período de Antes da Ordem do 
Dia. Pediu desculpa por ter sido muito extenso, mas achava que eram matérias de absoluto 
interesse municipal. Em relação ao Programa Aproximar o Senhor Presidente informou a 
Câmara que envolveu, em termos de conversa, de aconselhamento e de humildade, os 
interessados nisto e, portanto, as pessoas que estão a chefiar os Serviços Públicos no 
Concelho de Nelas estão informados disso, conhecem as intenções do Governo, também no 
sentido de lhe darem uma ajuda a melhor defenderem os interesses do Concelho de Nelas. 
Portanto, eram três assuntos, que foi o ponto da situação das Escolas, ponto da situação das 
Extensões de Saúde e o Programa Aproximar que, naturalmente, vai merecer, sem prejuízo da 
opinião que for emitida nesta reunião de Câmara relativamente a isso e do tempo que o 
Executivo tem para dar resposta à Presidência do Conselho de Ministros, que enviou uma 
comunicação no dia anterior a esta reunião. Achava que  se justificava, ou na próxima 
reunião, se for a tempo, ou uma reunião extraordinária, se for necessário, para deliberarem em 
termos de Câmara qual é a proposta que farão, ficando a Câmara já com esta informação que 
quer os Serviços, quer as Juntas de Freguesia estão informados e parceiros da Câmara 
Municipal, incluindo a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, de criarem em Canas de 
Senhorim um espaço do cidadão que aproxime aquela população dos Serviços Municipais. De 
seguida deu a palavra ao Senhor Dr. Manuel Marques. ----------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que não iria começar a 
sua intervenção pelos assuntos que tinha elencado no início e então começaria pelos assuntos 
apresentados pelo Senhor Presidente da Câmara. Em relação à Escola Primária de Lapa do 
Lobo não podia esquecer que o seu encerramento tinha o rosto visível do Senhor Presidente 
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da Câmara. Aliás, toda a gente estava convencida que a Escola Primária da Lapa do Lobo não 
encerraria, pois o próprio Senhor Presidente da Câmara disse para os órgãos autárquicos da 
Lapa do Lobo que, em princípio, a Escola não encerraria. O Senhor Presidente da Câmara fez 
o que fez, quis tirar os seus dividendos políticos, infelizmente, ou felizmente, correu-lhe mal e 
o Senhor Presidente da Câmara não conseguiu tirar os dividendos que quis tirar com as 
Escolas Primárias de Aguieira e Vale de Madeiros. Não se ia dar ao trabalho de comentar, 
pois o seu Partido já o tinha feito, aqueles miseráveis comunicados que o Senhor Presidente 
da Câmara põe na rua a dizer que os Senhores Vereadores do PSD e do CDS. ------------------ 
------ O Senhor Presidente pediu moderação na linguagem utilizada pelo Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques e nos adjetivos utilizados. ------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que a sua linguagem estava correta e 
não era ofensiva. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- O Senhor Presidente informou que ia buscar algo doce por causa de uma quebra de 
tensão porque faltava-lhe açúcar e que voltava já. ----------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques disse que então esperava. ---------------------------
---- De regresso á reunião o Senhor Presidente afirmou que pediu para nessa manhã lhe 
apanharem figos caralhetos. Pediu desculpa ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques e que 
podia continuar a sua intervenção. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que pensava que não era ele que 
ajavardava as reuniões. O Senhor Presidente ajavardava mesmo as reuniões, que essa palavra 
era sua e tinha que lhe dizer, interromper um Vereador que está a discutir assuntos 
importantes para o Concelho, designadamente o encerramento de Escolas e o Senhor 
Presidente levanta-se da mesa de reuniões, sem o mínimo de respeito por ela e por este lugar, 
isso demonstra claramente o caráter do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas. O 
Senhor Presidente tentou aqui várias vezes acusar o Governo do PSD e do CDS, de facto é 
dos Partidos onde o Senhor Presidente e que quer lá voltar, mas isso é outra matéria e ele não 
quer entrar por aí, aliás, o Senhor Presidente diz que é o candidato do centro para albergar os 
votos do PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entretanto o Senhor Presidente ofereceu figos aos Senhores Vereadores presentes na 
reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu licença ao Senhor Presidente da Câmara  
que se ia retirar da reunião, achava uma falta de respeito a oferta dos figos pois foi 
legitimamente eleito pelo povo. Assim, não continuava na reunião, pois o Senhor Presidente 
não o deixava discutir assuntos para o seu Concelho e que o rosto visível desses mesmos 
assuntos era a desgraça que aconteceu na Escola e ele ia-se embora. E que o Senhor 
Presidente comesse os figos que quisesse e que não brincar com ele daquela maneira. ---------- 
------O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou, depois de se ter  retirado por 
momentos da mesa de reuniões, que queria continuar com a sua intervenção e a pedido dos 
Senhores Vereadores Artur Jorge Santos Ferreira e Dr.ª Rita Neves ele regressou à reunião de 
Câmara. Mas que era uma vergonha, pois nunca tinha visto nesta casa o que estava a 
acontecer nesta reunião. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente disse ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques que tinha a palavra 
para continuar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques disse que ia continuar a sua intervenção e que 
esperava que o Senhor Presidente o respeitasse como ele respeitava o Senhor Presidente da 
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Câmara, pois o Senhor Presidente esteve uma hora a intervir e ele ficou calado e deixou usar o 
tempo do Senhor Presidente da Câmara, o seu discurso, sem o interpelar o mínimo e que o 
Senhor Presidente fez ataques pessoais, que ele nem lhe ia responder a isso. Havia uma 
questão que para ele era fundamental que o Senhor Presidente falou que era a reunião da ARS 
de Coimbra. Que tinha pedido naquela mesa de reuniões aos Senhores Vereadores do PSD e 
do CDS para ajudarem nessa mesma questão e que o Senhor Presidente fez zero, pura e 
simplesmente nem sequer fala com os referidos Senhores Vereadores nessa matéria. Veio 
aqui de uma forma populista resolver esta questão. Questionou o Senhor Presidente no sentido 
de saber qual tinha sido o Governo que fez o processo de encerramento dessas duas Extensões 
de Saúde. É que ele recordava-se que isso já não vem do Governo que o Senhor Presidente 
tanto acusa na presente data. Mas o Senhor Presidente quer, de facto, de uma forma populista, 
como fez com a Escola Primária da Lapa do Lobo, pois não é assim que se resolvem as 
questões e o Senhor Presidente sabia bem disso, aliás não o deixou concluir quando ele 
mandou no dia 17 de julho para o jornal que o Senhor Presidente tanto gosta e ele também, 
pois é uma boa fonte de informação para o nosso Concelho, às vezes pressionado pelo Senhor 
Presidente para não deixar publicar coisas da sua autoria, o Senhor Presidente fazia isso e até 
mandava mensagens a ameaçar as pessoas por ele ter vindo com o direito de resposta. Isso é 
perfeitamente lamentável, não estamos no tempo pidesco, já acabou com o �botas� de Santa 
Comba e que o Senhor Presidente continuava a exercer essa pressão. Ele disse, segundo fonte 
oficial e a ser verdade que as Escolas de Vale de Madeiros e de Aguieira têm mais de 21 
alunos e o Ministério da Educação não as fechará. Ao contrário de outros, o silêncio dos 
gabinetes vão-se conseguindo coisas. Já conseguimos o não encerramento do Tribunal, os 
Correios de Canas de Senhorim e as Finanças. Não me surpreendo a política de Borges da 
Silva em como resolve os problemas. Já o fez no passado, falo-a no presente, falo-à no futuro. 
Propaganda. Mais Propaganda. Portanto, no dia 17 de julho já ele, Vereador Dr. Manuel 
Marques, sabia que as Escolas Primárias de Vale de Madeiros e de Aguieira não iam encerrar 
atendendo à forma e ao combate que ele fez dentro do próprio Partido e dentro do próprio 
Governo. Não andava aí nas manifestações como o Senhor Presidente queria, já tinha 
percebido isso e o que é que o Senhor Presidente quer com as manifestações. Portanto, isso é 
a forma do Senhor Presidente da Câmara fazer política, não é necessariamente a sua. Em 
relação ao Tribunal, pediu ao Senhor Presidente, que é um operador da justiça para lhe dizer 
só uma coisa, por favor. O que é que difere o Tribunal de Nelas do Tribunal de Mangualde? A          
Lei aplicada foi exatamente a mesma. Mangualde está com o mesmo problema que tem Nelas. 
Os grandes processos, as ações superiores a cinquenta mil euros regressaram à grande 
estância cível de Viseu, aliás como aconteceu em Mangualde. Não veja dizer aqui que foram 
os Julgados de Paz, que ele Vereador Dr. Marques votou favoravelmente os Julgados de Paz, 
votou e se calhar votou com alguma consciência, com alguma consciência, pois o Senhor 
Presidente tinha dito e bem que esses tribunais eram para encerrar de imediato. Não tinha 
dúvida que são para encerrar de imediato e se calhar quando ele votou os Julgados de Paz foi 
nessa convicção para manter, pelo menos, alguma justiça próxima do cidadão, mas o Senhor 
Presidente está sempre à sua boa maneira a ataca-lo pessoalmente, aliás o Senhor Presidente 
se calhar até queria que ele morresse com os diabetes. Até foi buscar os figos mas podem 
estar envenenados, portanto que os comesse o Senhor Presidente da Câmara. Então ia agora a 
outro assunto, por razões da próxima reunião, da próxima ata transata, ele vinha pedir ao 
Senhor Presidente da Câmara requerer que lhe seja gravada essa própria reunião e deixa-lhe 
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na mesa um CD para o efeito. E agora ia então entrar nos assuntos que são importantes. Fez-
se com alguma pompa e alguma circunstância, que ele também admirou, que apadrinhou, 
digamos assim, o Projeto FINICIA. Questionou se isso tinha morrido, se tinha acabado, pois 
não sabia como é que isso estava. Gostava depois de ser esclarecido. O Senhor Vereador 
Artur Jorge Santos Ferreira já falou várias vezes no encerramento do Parque Infantil do Areal. 
Pedia desculpa ao Senhor Vereador Artur Jorge em agarrar esse assunto do qual o referido 
Senhor Vereador era o �pai� mas que nunca era demais ele vir à carga com esse assunto. De 
facto, queria-se congratular pela homenagem feita pela população e pela Direção do Lar Padre 
Domingos ao Padre Domingos. Foi, de facto, uma pessoa com alguma notabilidade e 
notoriedade em Canas de Senhorim. Fizeram, de facto, essa homenagem e ele queria nesta 
reunião enquanto Autarca e enquanto Cidadão congratular-me por essa homenagem. Estava 
deveras preocupado e pensava que o Senhor Presidente ia falar nisso, nos seus assuntos 
quando começou a falar, na fiscalidade verde. Sabia que este Governo quer taxar os sacos 
plásticos num determinado valor. Assim sendo, isso pode pôr em risco a continuidade da 
Topack e do seu Grupo, no Concelho, prejudicando, necessariamente quem lá trabalha. Sabia 
que o Senhor Presidente não morria muito de amores pela Topack, mas pedia-lhe essa sua 
intervenção, pois é Presidente da Câmara, junto das entidades competentes, ele também o irá 
fazer e pensa que os Senhores Vereadores do PSD também o irão fazer, sem exceção, ao 
contrário daquilo que o Senhor Presidente faz, que sensibilizasse os Senhores do Governo e o 
Senhor disse que tem uma boa relação com este Governo. Portanto, pedia a intervenção do 
Senhor Presidente da Câmara nesta matéria. Outra questão que ele queria que fosse deliberado 
nesta reunião é que ele tem sido várias vezes interpelado por pessoas era sobre as faturas em 
atraso. Entregou o documento ao Senhor Presidente da Câmara e que leu: ------------------------
---- �Período de Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------
----- Proposta de deliberação -----------------------------------------------------------------------------
------ Tenho sido constantemente interpelado pelos senhores fornecedores da autarquia, 
titulares das faturas dos serviços prestados e fornecimentos do mandato anterior, que o 
Senhor Presidente da Câmara as rotulou de �irregulares� e �ilegais� que as mesmas não 
são liquidadas por culpa exclusiva da minha parte, afirmando mesmo que, quando solicitam 
o seu pagamento lhe dizem, �O Marques não as deixa pagar e participava de mim se eu o 
fizesse�. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Relatam-me os mesmos fornecedores que o teor destas afirmações é da inteira 
responsabilidade do atual Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------- 
---- Acredito, como sempre acreditei, nos senhores fornecedores, bem como a relação de 
confiança demonstrada ao longo dos anos, que não fosse a sua própria confiança, os serviços 
e os fornecimentos não eram executados, como os elevados prejuízos para a Autarquia. -------
----- Por isso, para desmentir tão rotunda inverdade, fui obrigado a dirigir-me por escrito 
àqueles fornecedores. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto, e para que fique claramente demonstrado quem é que não deixar pagar e 
quem adultera toda a realidade e pelo respeito que me merecem todos os fornecedores da 
Autarquia, independentemente da sua simpatia partidária, proponho a deliberação do 
pagamento, ou não, das faturas em causa, devendo o assunto ser votado na presente reunião. 
----Ou, em alternativa, o Senhor Presidente de Câmara declarar aqui e agora que não tem 
usado as afirmações acima referidas. -------------------------------------------------------------------
----- Mais uma vez reafirmo, �Quem não deve não teme.� -------------------------------------------      
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---- Nelas, 24 de setembro de 2014. ----------------------------------------------------------------------
---- O Vereador do CDS� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira começou por cumprimentar todos os 
presentes. Afirmou que sem pôr em causa a falta de açúcar do Senhor Presidente, entendia 
que eram desnecessárias algumas situações que se passaram e agradecer ao Senhor Vereador 
Dr. Manuel Marques por ter continuado na reunião pois achava que era importante para na 
reunião estarem presentes todos os Senhores Vereadores, dentro do possível. Começava por 
pedir desculpa, já tinha dito isto ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, e aos presentes, 
pelo facto de na última reunião ter saído mais cedo e era uma situação importante até porque 
gostava de ter participado naquela discussão. Outras oportunidades surgirão. Saiu mais cedo,  
apesar de ter saído já tarde e os restantes Membros da Câmara ainda mais tarde. Em relação à 
situação da Saúde e da Educação, aquilo que as pessoas acham que é o melhor para os alunos, 
ou para as populações, nem sempre é o melhor realmente na efetiva situação das pessoas. Na 
parte da Educação apraz-lhe também registar que os pais dos alunos da Lapa do Lobo este ano 
manifestaram vontade de mudar para o edifício do Jardim de Infância. Era uma situação que a 
Câmara anterior já tinha discutido com eles e eles sempre se manifestaram contra mudar para 
esse edifício. Se calhar, nessa situação até podia ser salvaguardada alguma coisa este ano. 
Referiu também que apesar de tudo o Governo mostrou alguma abertura e isso foi falado 
quando havia a possibilidade das duas escolas se manterem abertas, embora ele pensasse que 
a Escola Primária da Lapa do Lobo se manteria aberta, mas então ficaram abertas as Escolas 
Primárias de Aguieira e de Vale de Madeiros. Sempre que é preciso está-se presente e tem 
sido essa sempre a postura do Governo. O Senhor Presidente diz que por vezes é difícil reunir 
com o Governo, mas o Governo, mais tarde, ou mais cedo, acaba por reunir e por haver 
alguma abertura. Isto vem tudo em seguimento, quer a parte da Educação, quer a parte da 
Saúde, pois foi o que foi acordado pelo anterior Governo e depois também subscrito pelo PSD 
e pelo CDS no memorando da Troika, não estavam na presente reunião a falar de coisas 
novas, era aquilo que lá estava escrito, pois primeiro assinamos e depois não queremos 
cumprir aquilo que lá está e então achava que nesse aspeto, bem ou mal, tem que se ir 
cumprindo, sempre que seja para outros lados, ou para outros Concelhos que não seja o nosso, 
tudo bem, mas vai sendo muito difícil. Referiu aquilo que o Senhor Presidente disse sobre o 
ensino profissional, e ele é um adepto incondicional do bom ensino profissional, não só de 
agora, mas desde o tempo de estudante. Tem dois irmãos que foram para o ensino profissional 
e graças a Deus têm uma boa vida por causa disso. Achava isso importante. Deixava a 
referência que este ano no Concelho de Nelas houve um caso excecional numa turma do 
Ensino Profissional em Canas de Senhorim, em que em 18 alunos, 12 alunos concorreram 
para o Ensino Superior, outros não quiseram entrar, mas todos eles entraram muitos deles na 
primeira opção. A lei do Ensino Profissional para quem acede ao Ensino Superior é um 
bocado complicada em relação ao ensino normal. Estava presente na sala o Senhor Professor 
Borges que também conhece essa situação e todos os anos o Governo vem sempre alterar essa 
lei para facilitar um bocado alguns alunos do Ensino Profissional ao nível do exame de 
acesso. Este ano houve essa luta também dos pais desses alunos e das saídas profissionais e 
muitos dos alunos que vão para o ensino profissional vão porque também não têm mais 
nenhuma saída em termos académicos e vão porque querem acabar o 12.º ano. Não vão 
porque gostam, ou não vão porque os cursos também não são apelativos. Achava que era 
informação que tem que ser passada da possibilidade, na Lapa do Lobo, ou no Concelho de 
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Nelas, de uma Escola Profissional, em que os cursos sejam apelativos e que as pessoas vejam 
o Ensino Profissional como uma saída e não como um fim para chegar ao 12.º ano, achava 
que isso era bom para todos e achava que era importante. Depois na parte da Saúde, a 
informação que têm os Senhores Vereadores, em termos de PSD era que ia ser muito difícil 
manter, era uma luta quase mais difícil que a parte da Educação, a informação que têm é que 
ser muito difícil manter abertas as extensões de Carvalhal Redondo e de Santar. Como o 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques disse e bem, este assunto já não é só de agora, foi uma 
luta da Câmara anterior e se se recordam a Senhora Presidente da Câmara anterior, Dr.ª Isaura 
Pedro, quando foi da Inauguração da Galeria dos Senhores Presidente de Câmara Eleitos 
reforçou essa ideia ao Senhor Presidente. Achava importante que a luta que se tem que travar 
é manter os serviços públicos abertos e a funcionar, dizia abertos porque o Tribunal está 
aberto e está a funcionar, é muito subjetiva essa palavra. A funcionar achava que era 
importante até porque o tribunal, aquilo que se andou a discutir, nunca se discutiu aquilo que 
era o tribunal no futuro, era importante manter o tribunal aberto, mas depois ninguém 
explicou como é que ele ia ficar aberto e em que condições e agora está-se a ver que está 
aberto mas alguns têm secções de proximidade que é quase tão equivalente do que um 
tribunal aberto. Mas isso estava na lei e agora tem que se sujeitar a ela. No Programa 
Aproximar, enquanto funcionar o Serviço de Finanças, desde que seja para manter os 
Serviços a funcionar, muitas vezes as chefias não são necessárias tanto no Serviço, mas sim as 
competências dos Serviços e a chefia pode ser feita através do Diretor de Finanças e em Nelas 
ter as competências que têm atualmente e os funcionários que o Serviço de Finanças tem 
atualmente. Se for assim não vê qualquer inconveniente até porque também é um bocadinho 
adepto das Lojas do Cidadão enquanto tal, se bem que a Loja do Cidadão de Viseu é um 
bocadinho diferente das outras pois há sempre aquele Serviço de Finanças mas depois há um 
serviço de back office que tem o arquivo e tem outras competências. Esperava para ver a 
situação em concreto. Aquilo que viu deixa no ar se, realmente, vai haver esse serviço de 
retaguarda. Como disse o Senhor Presidente era importante haver uma discussão mais ampla 
sobre esse assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente Dr. Alexandre João Simões Borges começou por cumprimentar 
todos os presentes. Afirmou que em relação à intervenção do Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques e que com todo o respeito, que o referido Vereador permitisse que lhe dissesse que 
achava lamentável vir dizer nesta reunião que o encerramento da Escola Primária da Lapa do 
Lobo tem o rosto do Senhor Presidente da Câmara. Recordou-lhe que nesta mesma Câmara, 
há umas reuniões atrás, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques vangloriou-se e quis passar a 
imagem de que tinha um e-mail, que tinha feito contactos, e que devido a esses contactos é 
que as Escolas não iam fechar, até prometeu que traria esse e-mail e mais uma vez ele está á 
espera de o ver. O Senhor Dr. Manuel Marques vangloriou-se e mesmo antes de isto estar 
decidido, veio dizer numa reunião de Câmara que as Escolas não iam fechar porque o referido 
Senhor Vereador tinha enviado uns e-mails para o seu partido. Portanto, vir aqui agora dizer 
que a Escola Primária fechou porque o Senhor Presidente da Câmara andou em 
manifestações, achava lamentável. Que aquilo que o Executivo Municipal andou a fazer foi 
colocar-se ao lado das populações que se quiseram manifestar, que quiseram lutar contra o 
encerramento da sua Escola, o que ele achava legítimo e achava que era a função de qualquer 
Autarca apoiar esse anseio das populações. Aliás, não foram só os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista que estiveram ao lado das populações nalgumas dessas lutas e, portanto, vir 
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aqui imputar essa responsabilidade ao Executivo e ao Senhor Presidente da Câmara parecia-
lhe lamentável, que ele permitisse dizer  isso e fazendo uma analogia com aquilo que referiu à 
fiscalidade verde, esperava que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques tenha feito junto do 
seu partido alguns contactos, alguns e-mails. ------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que estava a fazer esses contatos. ------ 
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que também lhe parecia de facilitismo extremo estar a 
associar a fiscalidade verde implicar diretamente com o encerramento de qualquer empresa. 
Achava que as pessoas não compram coisas para depois deitar fora. Também lhe parecia, o 
desperdício não era uma coisa aceitável e concorde-se, ou não com a questão da fiscalidade 
verde, estar a associar um eventual encerramento de uma empresa do concelho, que ele acha 
que não está em causa, com a aplicação desta lei, curiosamente do partido do Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques, era mais que exagerado. O Senhor Vice-Presidente esperava 
que então, se acredita nisso, ele, Vice-Presidente, não acredita, então aconselha que o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques comece a fazer contactos, como diz ter feito na questão das 
escolas e depois fazer prova deles, efetivamente, para ser coerente. --------------------------------
-----O Senhor Presidente afirmou que, relativamente às questões das Escolas Primárias, como 
o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, numa reunião aqui há atrasado, disse que tinha feito 
um e-mail e démarches junto da Secretaria de Estado e que iria apresentar essas evidências 
documentais, como não apresentou o Executivo Municipal ficou à espera. Chegaram-lhe até 
informações, que não sabia se eram verdadeiras, que há um e-mail que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques enviou para um jornal local em que garantia que nenhuma das Escolas 
fechava. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques disse que isso era mentira, que só falava em 
duas e que o Senhor Presidente da Câmara estava a mentir e que dissesse as verdades, por 
favor, que só disse duas escolas e para o Senhor Presidente não mentir. ---------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que depois o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques já ia 
esclarecer. Depois também tinha que lamentar em nome das populações da Aguieira e de Vale 
de Madeiros, que andaram com o coração nas mãos até ao dia anterior à abertura do ano 
escolar sem saber se os seus filhos eram para apresentar em Canas de Senhorim, se era em 
Vale de Madeiros, e na Aguieira e, portanto, se o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques tinha 
essa informação que era real, se sabia isso podia tê-lo transmitido às populações de Vale de 
Madeiros e de Aguieira e não andarem as populações com o coração nas mãos pois até ele, 
como Presidente da Câmara, só na quinta feira, às dez horas da noite, antes da abertura do ano 
escolar, que fazia no dia seguinte a esta reunião quinze dias, é que teve informação do Senhor 
Diretor Geral que se iam manter abertas as Escolas de Aguieira e de Vale de Madeiros e os 
Agrupamentos de Escolas e o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pode confirmar junto 
dos Agrupamentos de Escolas, só viram validadas as turmas nessas Escolas como Escolas de 
apoio, precisamente na sexta feira, no dia da abertura do ano escolar. Se o Senhor Vereador 
Dr. Manuel Marques sabia disso tudo, as populações, as famílias e o Executivo Municipal ter-
lhe-iam ficado muito gratos se o tivesse dito antes. Na Lapa do Lobo houve uma reunião com 
os pais, em princípio junho passado, a consensualizar a transferência dos alunos para o Jardim 
de Infância de Lapa do Lobo, onde também esteve presente o Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Lapa do Lobo e o Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim, todos estavam absolutamente convencidos, por causa da negociação que houve na 
DGEST, em Coimbra, em que os representantes do Município de Nelas, não queriam o 
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encerramento de nenhuma Escola e que a Senhora Dr. ª Cristina Oliveira contrapropôs a 
manutenção em funcionamento das Escolas Primárias de Lapa do Lobo, Vale de Madeiros e 
Aguieira, à exceção da Escola Primária de Póvoa de Santo António e, nessa reunião, todos 
ficaram convencidos que a Escola Primária de Lapa do Lobo se iria manter aberta e ele, 
Senhor Presidente, não sabia que a referida Escola Primária iria fechar e a evidência do que 
acabava de dizer foi a presença, nessa reunião, do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Lapa do Lobo e do Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, que 
estiveram nas negociações com a DGEST, em Coimbra. Esta era a verdade inquestionável e 
objetiva e não fazia mais considerações sobre este assunto. Em relação à reunião havida na 
ARS o Executivo Municipal ia convencido de que conseguiram o apoio do Senhor Dr. Tereso 
no sentido de manter abertas as Extensões de Saúde de Carvalhal Redondo e de Santar, 
disponibilizando a Autarquia meios administrativos, transporte de médicos, pondo um 
automóvel à disposição dos médicos, para as referidas Extensões de Saúde funcionarem como 
Extensões de Saúde da Unidade de Saúde Familiar Estrela Dão, tendo nessa reunião também 
estado presentes os Senhores Mendes, Jorge Abreu, Mário Pires e Luís Pinheiro. Nessa 
reunião foram recebidos pelo Senhor Dr. Tereso e Dr.ª Augusta Mota, responsável pelos 
Cuidados Primários de Saúde, indo convencidos de que iriam conseguir reverter e até 
melhorar a situação. Se se mantiver a intenção do Governo de encerrar as Extensões de saúde 
de Carvalhal Redondo e de Santar esse assunto vai ser discutido com as populações, fazendo 
de tudo para que haja ainda melhores cuidados de saúde no Concelho de Nelas, seja com uma 
rede de transportes que traga as pessoas e que as leve, seja com uma Unidade Móvel de Saúde 
para dar apoio às referidas populações. De seguida, dirigiu-se ao Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques, informando-o que o Parque do Areal estava como o referido Senhor Vereador o 
tinha deixado e este Executivo Municipal ainda não teve oportunidade de corrigir os parques. 
Um ano depois o Parque do Areal estava como o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques o 
tinha deixado e como deixou então as finanças da Câmara Municipal. Informou que também 
já teve oportunidade de se associar á questão de enviar uma mensagem aos promotores da 
homenagem ao Senhor Padre Domingos, que achava muito bem. Relativamente à questão da 
fiscalidade verde, ele nesta tarde iria estar com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente e 
prometia que iria transmitir ao referido Senhor Secretário de Estado do Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques e continuar a fazer tudo que estiver ao alcance do Executivo Municipal para 
tentar que haja algum reflexo a esse nível no Município de Nelas, mas também que pode 
haver relativamente a empresas que vendem outros produtos na economia local como 
telemóveis, ou outros aparelhos, ou suportes digitais, pois o Governo também quer instituir 
uma taxa de direitos de autor, não nas cópias das músicas, mas no aparelho que faz as cópias. 
Portanto, também, os estabelecimentos comerciais em Nelas podem estar em risco pois, ou 
assumem esse custo de cópia privada e imputam na sua margem de lucro, ou então se os 
transportam para os consumidores também passam a vender menos iphaides. Toda a área da 
fiscalidade tem uma relação direta, ou indireta na atividade económica. Nesta data está a 
decorrer uma greve dos enfermeiros por causa das suas condições de trabalho e, portanto, 
tudo tem implicações na área do Município. ------------------------------------------------- 
------ O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que ele nunca tinha dito que as escolas 
não iam encerrar. Já disse isso e tinha na sua posse um e-mail pessoal, que não o dava ao 
Senhor Presidente da Câmara, que ele enviou para o jornal folhadocentronelas. E tem a sua 
resposta. ---------------------------------------------------------------- ---------------------- 
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---- O Senhor Presidente questionou o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques no sentido de 
saber se ele tinha enviado esse e-mail para o jornal Folha do Centro a pedir para não encerrar 
as escolas primárias. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente fez folclore 
com toda esta situação e fez tudo aquilo á sua boa maneira. -----------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que tinha que comer mais um figo e questionou o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques no sentido de saber se ele tinha enviado um e-mail ao jornal a 
dizer-lhe que as escolas não iam encerrar e pediu-lhe os e-mails que o referido Senhor 
Vereador dizia ter enviado para o Senhor Secretário de Estado da Educação. ---------------------
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente queria vê-los 
mas ele não lhos dava porque eram e-mails pessoais e até podia falar na vergonha que o 
Senhor Presidente tinha feito na Secretaria de Estado da Educação, que não dignifica em nada 
um Presidente da Câmara, infelizmente sabia disso. --------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques podia ter 
enviado nesses tais e-mails, que não queria mostrar, o pedido o Governo não encerrar a 
Escola Primária de Lapa do Lobo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques uma cópia desse e-
mail para ele mandar publicar. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques disse ao Senhor Presidente para ele pedir esse e-mail ao 
jornal Folha do Centro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente afirmou que raio de coisa era aquela pois o Senhor Vereador Dr. 
Marques enviada e-mails ao Governo e não fornecia cópia dos mesmos aos restantes Senhores 
Vereadores e pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques para lhe deixar, ao menos, tirar uma 
fotografia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques mostrou, de longe, o referido e-mail ao Senhor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----O Senhor Presidente disse que era uma vergonha aquilo que o Senhor Vereador Dr. 
Marques estava a fazer. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que era uma vergonha o Senhor 
Presidente da Câmara comparar uma loja de venda de telemóveis a uma fábrica que emprega 
duzentos trabalhadores. Sabia que o Senhor Presidente não morria de amores pela firma 
Topack, sabia isso. Que um grupo de empresários do ramo dos plásticos deslocaram-se, nesta 
data, para a Assembleia da República para serem ouvidos pelos Senhores Deputados. Que não 
era só a Topack. Eram todos os empresários deste país e que o Senhor Presidente comparar 
uma loja de venda de telemóveis porque também deixa de vender porque lhe vão atribuir um 
imposto à firma Topack, que tem duzentos trabalhadores e mais aqueles postos de trabalho 
indiretos que tem à sua volta, era de muito mau grado. Sabia que o Senhor Presidente não 
morria de amores pela firma Topack, pois quis fechar a Topack em 1999, ou em 1995, essa 
pouca vergonha que toda a gente se recorda, que havia pessoas no público que se recordam 
disse e que combateram esse ataque e que o Senhor Presidente devia ter juízo e ter vergonha 
em comparar uma firma como é a Topack a uma loja de venda de telemóveis e que tinha de 
lhe dizer isso frontalmente. Referindo-se a alguém do público o Dr. Manuel Marques afirmou 
que queria que o atacasse e batesse no Senhor Presidente quando esse alguém do público 
enchia a barriga em sua casa!---------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Presidente afirmou que não era isso que ele queria dizer e com a toda a 
tranquilidade que lhe permite o açúcar dos seus figos caralhetos, tinha que dizer que 
respondia por ele o facto do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques ter uma comunicação em 
que a defesa que o referido Senhor Vereador fez das Escolas Públicas.----------------------- 
------O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques mostrou  a 
evidência de que a sua luta pela manutenção das Escolas Primárias do Concelho, como 
Vereador do CDS, foi o envio para o jornal Folha do Centro de uma comunicação, da qual 
nem cópia queria dar, pois achava que o que nessa comunicação estava dito era que nenhuma 
Escola Primária iria encerrar. Pediu novamente o e-mail ao Senhor Vereador Dr. Marques. ---
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que ia dar essa cópia à Senhora 
Vereadora Dr.ª Rita Neves para ela ler e que o Senhor Presidente não o via, não. Pediu à 
Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves para ela ler o primeiro parágrafo. -----------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves pediu autorização para ler e leu o seguinte: ------- 
---- O Senhor Presidente e o Senhor Vereador Dr. Marques pediram à Senhora Vereadora Dr.ª 
Rita Neves para ler também a data e hora do referido e-mail. ----------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves leu �17 de julho de 2014, às dezassete horas, três 
minutos e vinte segundos� e que ia recomeçar: �Segundo fonte oficial e a ser verdade que as 
escolas de Vale de Madeiros e Aguieira têm mais de 21 alunos, em princípio o Ministério da 
Educação não as fechará.� -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques perguntou ao Senhor Presidebte se aquilo lhe chegava. E 
pediu à Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves para ler qual foi a resposta do jornal. ---------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques disse que aquilo era uma notícia para o Senhor José 
Miguel saber pois ele já sabia que o Senhor Presidente ia fazer o folclore que fez. ---------------
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que então os outros é que fazem propaganda?! ----------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques pediu à Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves para ler qual 
foi a resposta do jornal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente afirmou que então ele é que andava a fazer propaganda desde 
julho!?. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ O Senhor Vereador Dr. Marques explicou que já sabia que o Senhor Presidente ia fazer 
todo aquele folclore e para que o Senhor Presidente não viesse dizer que o Senhor Vereador 
do CDS não fez nada, pois até omitiu o seu nome num famoso comunicado em que diz, �nesta 
conquista esteve sempre ombro a ombro com a Câmara a Junta de Freguesia da União de 
Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, a direção do Agrupamento de Escolas de Canas 
de Senhorim, bem como todos os Vereadores do PS e do PSD da Câmara Municipal.� Aquilo 
era uma vergonha pois ele já sabia que o Senhor Presidente vinha com este folclore e à cautela 
diz que estava envolvido nisto. Ia trazer os e-mails para quem os dirigiu, mas não lhos dava. --
---- O Senhor Presidente afirmou que não foi incorreto, a expressão ombro a ombro quer dizer 
que era mesmo ombro a ombro. Que o Senhor Vereador Artur Jorge esteve nas manifestações 
ombro a ombro com o Senhor Presidente da Câmara. Viu-o lá, ombro a ombro com ele. -------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que aflige o Senhor Presidente o facto 
de ele ter dito que era candidato às próximas eleições autárquicas e que ia tirar da Câmara o 
Senhor Presidente, devido às poucas vergonhas que o Senhor Presidente tem feito e que tinha 
mais coisas para lhe dizer e que a seguir lhe ia dizer outra coisa. -----------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o povo de Nelas tem que saber as 
poucas vergonhas que ele andava a fazer. ---------------------------------------------------------- 
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----- O Senhor Vice-Presidente afirmou que registava as capacidades premonitórias do Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques e lamentou que não as tivesse posto ao dispor da Autarquia 
quando tinha responsabilidades executivas, nomeadamente para evitar que a Autarquia 
declarasse falência. ------------------------------------------------------------------------------------- 
----- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou tratar-se de uma falência com três milhões de 
euros no banco na presente data. À grande Presidente da Câmara e grande Executivo!----------
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Marques advinha coisas e 
declarou falência em reunião de Câmara e em sessão da Assembleia Municipal, aderiu ao 
PAEL. Voltando à fiscalidade verde, achava piada como é que um Vereador do CDS/PP, 
partido do Governo responsável pelo maior aumento, um brutal aumento de impostos. 
Perguntou ao Senhor Vereador Dr. Marques se se lembrava dessa expressão e quais eram os 
efeitos que o brutal aumento de impostos tiveram nas empresas do Concelho de Nelas, no 
emprego do Concelho de Nelas, no desenvolvimento do Concelho de Nelas. Mais, o Senhor 
Vereador Dr. Marques pôs os impostos, a derrama, o IMI, a taxa municipal de direitos de 
passagem, no máximo e qual foram os efeitos que isso teve na Topack e nas outras empresas. 
O Senhor Vereador Dr. Marques, aparentemente e com todo o respeito, tinha preocupação 
com os empresários que emprestam dinheiro e com os spreads que o Senhor Vereador Dr. 
Marques contratou para a Câmara Municipal e presentemente vinha para a reunião de Câmara 
falar de fiscalidade verde. Que a fiscalidade verde do Senhor Vereador Dr. Marques era a 
fiscalidade do BES. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
----- O Senhor Presidente informou a Câmara que tinha uma reunião em Lisboa, como tinha 
informado e relativamente à proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques, uma vez que tinha a ver com um assunto que está sujeito a um inquérito, a 
uma sindicância da Inspeção Geral de Finanças e que, portanto, o Executivo Municipal estava 
dependente, na sua modesta opinião e na modesta opinião dos Serviços da Câmara Municipal, 
que já existia quando ele chegou à Câmara, informação essa sustentada na Lei 8/2012, que é a 
lei dos compromissos, de que as despesas não tinham cabimento e compromisso e que estão 
quase todas elas assinadas pelo Vereador, como Vice-Presidente e que agora propõe esta 
proposta de deliberação, ele, Presidente da Câmara, propõe que a mesma não seja sequer 
discutida e votada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Posta à votação a proposta do Senhor Presidente foi a mesma aprovada, por maioria, com 
três votos favoráveis do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva e dos 
Senhores Vereadores, Dr. Alexandre João Simões Borges e Dr.ª Sofia Relvas Marques e três 
votos contra, dos Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr. Manuel da 
Conceição Marques e Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves, usando o Senhor 
Presidente o voto de qualidade que a lei lhe confere. --------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente informou que a proposta de deliberação apresentada pelo Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques não foi admitida, nem votada, com os votos da maioria da 
Câmara e o seu voto de qualidade. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira reforçou a situação da Saúde e da 
Educação. Achava que era importante fazer-se esse debate a nível da Educação e da Saúde 
pois ele via que, se calhar, para a Saúde o Concelho ter muitos postos dispersos poderia não 
ser o melhor para a Saúde do Concelho. Deixava essa sugestão, pois via que o Centro de 
Saúde como era visto antes foi perdendo competências, se calhar também devido a terem 
tirado de Nelas alguns utentes e achava importante depois fazer-se essa reflexão. ---------------
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---- O Senhor Presidente agradeceu ao Senhor Vereador Artur Jorge as suas reflexões 
construtivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Vice-Presidente tinha 
falado na história dos impostos, que ele tinha apresentado uma proposta para baixar o IMI, 
que o próprio Senhor Vereador do Partido Socialista responsável, Senhor Vereador Adelino 
Amaral fez também essa proposta e disse que ele próprio ia tudo fazer, estava numa ata, para 
que o Senhor Presidenta da Câmara baixasse os impostos, designadamente o IMI, mesmo que 
o Senhor Presidente não quisesse, ele próprio propunha e que ele estava a ver se encontrava 
numa ata essa proposta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 
1.1.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA ANTERIOR, 
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2014  
---- O Senhor Presidente afirmou que fruto de toda a intensa atividade e a extensão que 
passaram a ter as atas não tem tido tempo para rever as atas das reuniões anteriores e, 
portanto, apesar de não ter tido férias (só três dias de férias), a ata de 30 de julho que foi 
gravada e felizmente que há discussão e debate político, é extensíssima, e prometia, ia ver se 
não falhava a promessa, que as atas de 30 de julho, 13 de agosto e 27 de agosto e também a 
ata inicial de  setembro, em que advertiu os Senhores Vereadores que há um problema na 
gravação da mesma, o suporte de gravação, estavam a ver se conseguiam recuperar a 
gravação, que ia tentar restaura-la e que foi aquilo que os Serviços lhe transmitiram. ----------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que tinha apresentado uma proposta 
para baixar o IMI, em que o Senhor Presidente disse que não era Presidente do PS, mas sim 
do centro e depois vem-lhe dizer que estava destruída a gravação áudio. Por amor de Deus. 
Logo havia de haver essa coincidência nessa gravação em tantas gravações que já se fizeram. 
---- O Senhor Presidente afirmou que cá estaria depois para ver isso e para consignar em ata 
tudo aquilo que o Senhor Vereador quisesse e que lhe dava essa possibilidade e que nunca 
ninguém lhe vedou essa possibilidade de consignar em ata o que quiser e o que entender. -----  
---- Este assunto foi retirado da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------- 
1.2.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, REALIZADA 
EM 13 DE AGOSTO DE 2014      
---- Este assunto foi retirado da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------- 
1.3.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA ANTERIOR, 
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2014  
---- Este assunto foi retirado da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------- 
 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
(158/20140924)2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO Á 
EMPRESA LUSO FINSA � APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 8485, datada de 10 de setembro de 2014, do Técnico 
Superior Dr. Luis Miguel Alves Costa, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
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---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno para a empresa Luso Finsa ---------------
------ 1 - Solicitação da Empresa ------------------------------------------------------------------------- 
---- Conforme �Protocolo de Promoção de Sustentabilidade Económica e da 
Empregabilidade Local�, aprovado em reunião de 26/02/2014, entre a firma Luso Finsa � 
Ind. Com. Madeiras, SA, contribuinte n.º 501 133 747, com morada na Estrada Nacional n.º 
234, km 92,7, Zona Industrial de Nelas, e o Município de Nelas, a empresa acima 
mencionada pretende comprar nas condições acordadas algumas parcelas de terreno, cuja 
escritura esteja em condições de se efetuar. ------------------------------------------------------------ 
---- 2 - Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Estes serviços informam que o Município tem na Zona Industrial de Nelas, junto da 
empresa Luso Finsa, na Freguesia de Nelas, varias parcelas de terreno disponíveis para 
cedência, constituídas pelos seguintes artigos rústicos: ----------------------------------------------
----- - Artigo matricial n.º 6569, sito ao Carvalhal-Nelas com a área de 700m2; -----------------
------  - Artigo matricial n.º 6591, sito ao Carvalhal-Nelas com a área de 800m2 ----------------
------- - Artigo matricial n.º 6593, sito ao Carvalhal-Nelas com a área de 1.100m2. -------------
-------- Assim, poderá a Câmara Municipal de Nelas ceder a área total de 2.600m2. ------------
--------- Quanto cumpre informar, à consideração V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que o atual Executivo Municipal continua a resolver o 
problema dos terrenos da LusoFinsa que está a fazer um investimento de trinta e cinco 
milhões de euros e a desbloquear estas situações. Felizmente que os meios que o Executivo 
vai tendo ao seu alcance para liquidar e a consensualizar os pagamentos, alguns deles para 
janeiro. Questionou se havia alguma dúvida sobre esta cedência de três artigos matriciais, 
atrás referidos, que foram adquiridos a Maria Isabel Costa e António Cruz. Informou, também 
que a firma LusoFinsa estava a fazer um investimento de trinta e cinco milhões de euros, que 
já estava instalada e como era para expansão da empresa, com obras de PIN - Projeto de 
Interesse Nacional a que a Câmara Municipal também declarou interesse municipal, e que 
também esteve presente com técnicos da Câmara em Coimbra na CCDR Centro, na 
apresentação do projeto, não via necessidade de exarar em ata as condições habituais da 
reversibilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de 2.600 m2, de terreno, à 
firma Luso Finsa � Ind. Com. Madeiras, S.A., ao preço de 50 cêntimos o metro quadrado, no 
âmbito do �Protocolo de Promoção de Sustentabilidade Económica e da Empregabilidade 
Local�, aprovado em reunião de Câmara de 26/02/2014, entre a referida firma e o Município 
de Nelas e nos termos e de acordo com a informação interna n.º 8485, do Técnico Superior 
Dr. Luis Miguel Alves Costa, atrás descrita. ----------------------------------------------------------- 
(159/20140924)2.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CONTRATO PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E ANTÓNIO 
DOS SANTOS E MARIA DO CÉU DO COUTO � RATIFICAÇÃO  
---- Presente um Contrato Promessa de Compra e Venda, celebrado em 16 de setembro de 
2014, entre o Município de Nelas e António dos Santos e Maria do Céu do Couto, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Entre: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1.º Município de Nelas, Contribuinte n.º 506834166, com sede em Largo do Município, 
3520-001 Nelas, representado, nos termos legais, pelo respetivo Presidente da Câmara, Dr. 
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José Borges da Silva, como Primeiro Outorgante e adiante designado �Promitente-
Comprador�, e ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.º António dos Santos, portador do Bilhete de Identidade com o n.º de identificação civil 
3256840, emitido em 19/01/2001, pelo Arquivo de Identificação de Viseu, Contribuinte n.º 
117170305, e esposa Maria do Céu do Couto, portadora do Bilhete de Identidade com o n.º 
de identificação civil 585588, emitido em 15/01/2003, pelo Arquivo de Identificação de Viseu, 
Contribuinte n.º 171673158, ambos residentes em Travessa Lugar Pedrinho, n.º 25, 3520-232 
Vilar Seco, como Segundos Outorgantes e adiante designados �Promitentes-Vendedores�, ---
----- é celebrado o presente contrato promessa de compra e venda, que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Primeira ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os �Promitentes-Vendedores� são donos e legítimos proprietários do prédio rústico 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 5600, sito ao Betoiral, Freguesia de Senhorim, 
Concelho de Nelas, que confronta a Norte com CP e Outros, a Sul com João Luís Duarte, a 
Nascente com Silvana Cabral, a Poente com Adriano Alberto Carvalho Reis Pinto, com a 
área de 11.830 m2, composto por terra de vinha com fruteiras, pinhal, mato e rocha (Anexo 
I). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula Segunda ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Pelo presente contrato, os �Promitentes-Vendedores� prometem vender ao 
�Promitente-Comprador�, que, por sua vez, promete comprar àqueles, o prédio rústico 
identificado na cláusula anterior, bem como o que nele está implantado, livre de ónus ou 
encargos, pelo preço de 19.450,00 � (dezanove mil quatrocentos e cinquenta euros), que será 
pago de acordo com a seguinte calendarização: ------------------------------------------------------
------ a) 9.725,00 (nove mil setecentos e vinte e cinco euros) na data da assinatura do 
presente contrato promessa de compra e venda; ------------------------------------------------------ 
---- b) os restantes 9.725,00 (nove mil setecentos e vinte e cinco euros) na data da celebração 
da escritura pública. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � As prestações entregues são consideradas sinal e princípio de pagamento. -------------
------ Cláusula Terceira ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1 � A escritura deverá celebrar-se até final do mês de fevereiro de 2015. --------------------
---- 2 � A data da escritura será comunicada entre os Promitentes por carta registada com 
aviso de receção, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias sobre a data da celebração 
da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Quarta --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ambos os Outorgantes acordam na execução específica do presente contrato. --------------
----- Cláusula Quinta --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com a assinatura deste contrato, confere-se, desde já, a posse do prédio rústico 
identificado na Cláusula Primeira ao �Promitente-Comprador�. ----------------------------------
------ Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente contrato com todas as suas 
condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 
nos termos nele expressos e nos demais impostos pela lei. -------------------------------------------
---- E por estarem de acordo vão assinar as partes em dois exemplares.� ------------------------ 
---- O Senhor Presidente informou que o terreno em referência tinha 13.329 m2, e destina-se à 
expansão da área da firma Movecho e foi adquirido e está prometido comprar pelo valor de 
dezanove mil quatrocentos e cinquenta euros para ceder à referida firma. Estava em curso 
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negociações, reafirmava isso, para que não haja dúvidas e para que não venham as �Torres do 
Tombo da Topack� e com mentiras. --------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques disse ao Senhor Presidente que essa lhe doía 
muito e para ele perguntar ao Senhor Hélio quem é que o processou em Tribunal. --------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que nessa altura do alegado caso TopacK limitou-se a 
exercer sua função e profissão de advogado, que a Câmara Municipal, além da aquisição que 
tem vindo em quase todas as reuniões de Câmara a aquisição de terrenos para fins industriais, 
tem processos em curso com vista a adquirir quase vinte hectares de terreno e o Executivo 
Municipal vai pôr uma grande prioridade na aquisição de terrenos para ceder às empresas 
existentes e às novas indústrias, que é uma das apostas e, seguramente vai ser uma das marcas 
desta Câmara, durante estes próximos quatro anos, vai ser a instalação de empresas e a criação 
de postos de trabalho. Esta cedência já está comprometida com a empresa Movecho, que já 
fez uma charca. Está em negociação também com a Refer, uma outra área, com cerca de um 
hectare. Já se adquiriu também ao Senhor José Manuel Borges, de Vilar Seco, uma outra área. 
Portanto, a Movecho vai ficar com uma capacidade de crescimento e de expansão para os 
próximos anos. Também é uma aquisição nas condições de preço faladas, que será destinado à 
empresa Movecho. ---------------------------------------------------------------------------------------   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Contrato Promessa de Compra e Venda, 
celebrado em 16 de setembro de 2014, entre o Município de Nelas e António dos Santos e 
Maria do Céu do Couto, atrás descrito, bem como autorizar a respetiva outorga da escritura. -- 

 
3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
(160/20140924)3.1.TRANSPORTES ESCOLARES. COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE 
ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS FORA DAS ESCOLAS DO 
CONCELHO � DELIBERAÇÃO  
---- Neste ponto o Senhor Presidente pediu à Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques 
para dar uma explicação sobre este ponto. ------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques começou por cumprimentar todos os 
presentes e informou que estavam todas as situações assinaladas de acordo com a legislação 
aplicável. Portanto, os alunos pedem a comparticipação e que estão matriculados em Escolas 
fora do Concelho de Nelas. No caso dos cursos do ensino regular em que não haja essa 
mesma oferta no Concelho é considerado e é deferido esse apoio. Quando a opção é ingressar 
em cursos profissionais, ainda que ela e o Senhor Vereador Artur Jorge, de facto existe uma 
Circular da Associação Nacional de Municípios que sustenta, de facto, não sendo um curso de 
ensino regular, as Autarquias não têm, de facto, esta obrigatoriedade de comparticipar. Daí 
estarem na relação alguns pedidos indeferidos sustentados nessa mesma Circular. Há um caso, 
que pode suscitar alguma dúvida que tem a ver com o aluno Miguel Filipe Henriques da 
Silva, que está inscrito numa turma PIEF � Programa Integrado de Educação e Formação, é 
considerado também um programa do ensino regular para aqueles casos de alunos com 
alguma dificuldade e em risco de abandono escolar devido a várias situações e daí estar 
deferido este pedido de acordo com o Despacho Conjunto que o constituiu. ----------------------
----O Senhor Presidente acrescentou que alguém o alertou que na lista que foi distribuída aos 
Senhores Vereadores, que já corrigida, por lapso não foi incluído o aluno Tiago Conde dos 
Santos Peres e já está corrigida. ------------------------------------------------------------- 
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---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques informou que a referida lista foi 
corrigida neste dia da reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente pediu para não se levantar nenhuma questão formal pois tratou-se 
meramente de um lapso de escrita e ele pedida essa tolerância aos Senhores Vereadores para 
ser incluído o aluno Tiago Conde dos Santos Peres, do Ensino Básico � Opção Dança, e que a 
deliberação é nos termos propostos na relação entregue aos Senhores Vereadores para alunos 
matriculados fora das Escolas do Concelho de Nelas. ------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação das comparticipações deferidas e 
indeferidas de passes escolares de alunos matriculados fora das Escolas do Concelho de 
Nelas, a qual fica anexa a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------- 
 

4 � DIVERSOS 
 
(161/20140924)4.1.RECLAMAÇÃO DE SÉRGIO MANUEL GOMES OLIVEIRA- 
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO � 
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 8407, datada de 05 de setembro de 2014, do Serviço 
Jurídico, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Reclamação de Sérgio Manuel Gomes Oliveira- Responsabilidade Civil Extracontratual 
do Município ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I - Dos factos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No passado dia 01/09/2014, o Sr. Sérgio Manuel Gomes Oliveira, portador do Cartão de 
Cidadão n.º 13890113-9ZZ8, Contribuinte n.º 244561265, residente na Rua Mártir S. 
Sebastião, 3550-039 Castelo de Penalva, com morada para envio de correspondência na Rua 
Dr. Eurico Amaral, 1.º, Dto., 3520-050 Nelas, apresentou reclamação pelos danos causados 
na sua viatura da marca Peugeot, modelo 307SW, cor azul, matrícula 91-92-TT, 
designadamente no pneumático frontal direito e respetiva jante, na sequência do embate 
�com o pneumático frontal direito num paralelo que se encontrava solto na via�, (conforme 
declarações do reclamante também constantes do auto de ocorrência), ocorrido no dia 
30/08/2014, na Rua Sacadura Cabral, em Nelas, cujo montante total ascende a 127,25� 
(cento e vinte e sete euros e vinte e cinco cêntimos), conforme consta do orçamento anexo à 
reclamação. ------------------ 
---- II - Do Direito: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Resulta das normas legais, designadamente, do Regulamento Geral das Estradas e 
Caminhos Municipais, aprovado pela Lei n.º 2110, de 19 de Agosto de 1961, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 360/77, de 1 de setembro, que compete às 
Câmaras Municipais a reparação das estradas e caminhos municipais que se encontrem 
danificados, devendo manter as estradas municipais em bom estado ou, caso ainda não se 
tenha procedido à reparação, assinalar de forma visível o perigo. --------------------------------- 
---- Note-se ainda que nos termos do artigo 33.º, n.º1, alínea ee) da Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro, compete à câmara municipal �criar, construir e gerir instalações, equipamentos, 
serviços redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos 
físicos integrados no património do município ou colocados, por lei, sob administração 
municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Assim sendo, e tendo as forças de autoridade confirmado a ocorrência, há que avaliar a 
responsabilidade da autarquia no referido sinistro. --------------------------------------------------- 
---- Para imputação de responsabilidade por omissão ao Município de Nelas (artigo 486.º 
Código Civil), achamos preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil 
extracontratual, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Pressuposto da culpa: o disposto no artigo 7.º, n.º 1, da Lei n.º67/2007, de 31 de 
dezembro, estabelece que o Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 
exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou omissões ilícitas no 
exercício da função administrativa. Ora, no caso sub judice, o Município de Nelas deveria ter 
criado as condições de segurança para que a via se encontrasse devidamente reparada ou 
sinalizado o perigo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Pressuposto da ilicitude: o artigo 9.º da mesma lei determina que se consideram ilícitas 
as ações ou omissões dos titulares de órgãos, funcionários e agentes que violem deveres de 
cuidado, violação esta que cause ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos. 
Neste caso, a omissão provocou danos materiais ao reclamante, consubstanciando uma 
ofensa a direitos e interesses legalmente protegidos, como é exemplo o direito de propriedade 
do reclamante sobre o seu veículo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Pressuposto do dano: O dano, ou prejuízo, pode ser definido como a diminuição ou 
extinção de uma vantagem que é objeto de tutela jurídica. Trata-se de um pressuposto da 
responsabilidade civil administrativa (artigo 7.º, n.º1 e 8.º, n.º1 da Lei n.º67/2007, de 31 de 
dezembro) que decorre da própria função do instituto da responsabilidade civil 
administrativa em geral. No caso sub judice, o dano é patrimonial, uma vez que é suscetível 
de avaliação pecuniária. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para que haja responsabilidade civil é necessário que o dano possa ser objetivamente 
imputado ao facto voluntário, isto é, é necessário que haja nexo de causalidade. Esta 
exigência está implícita nos artigos 7.º, n.º 1 e 8.º, n.º 1, da Lei n.º 67/2007, de 31 de 
dezembro, quando se referem aos atos ilícitos e culposos. ------------------------------------------- 
---- Esta noção de causa como conditio sine qua non é a base das teorias normativas da 
causalidade, mas por si só é imprestável, pois dela resulta um número de causas 
potencialmente infinito para cada resultado. Para a teoria da causalidade adequada, um 
dano é imputado a um facto voluntário quando, perante a prática deste, fosse previsível em 
condições de normalidade social, a produção do primeiro; em caso de omissão, existe nexo 
de causalidade quando tenha sido omitida a ação que, em condições de normalidade social, 
teria previsivelmente permitido impedir a produção do dano. --------------------------------------- 
---- No caso concreto, o nexo de causalidade existe, atendendo a que o facto de a via se 
encontrar com um paralelo solto, foi a causa imediata dos danos na viatura do reclamante 
(artigo 563.º do Código Civil) e a autarquia era, em abstrato, apta para a 
reparação/prevenção de tal situação. ------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a atuação administrativa, somos de parecer que o Município de 
Nelas deverá responsabilizar-se pelo pagamento dos danos causados na viatura do 
reclamante, no valor de 127,25� (cento e vinte e sete euros e vinte e cinco cêntimos) 
reconstituindo a situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga à 
reparação (artigo 562.º do Código Civil). -------------------------------------------------------------- 
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---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------
---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ---- 
---- O Senhor Presidente afirmou que estava presente na reunião uma informação dos 
Serviços em que é dito que houve um prejuízo numa viatura de 127,25 �. Existiu dano e nexo 
de causalidade entre a atividade que foi desenvolvida e o dano que foi causado. O Senhor 
Presidente exarou uma cautela, naturalmente, pois o reclamante apresenta uma 
proposta/orçamento. A GNR interveio logo no local, disse que era um paralelo que estava 
solto e rebentou um pneumático, com a cautela de que, �Considerando as circunstâncias e 
evidências e valor constante da informação, concordo, sendo que a instruir o processo de 
indemnização deve ser solicitadas faturas e recibos comprovativas da despesa.� Pediu 
autorização para pagamento da indemnização com esta referência que será mediante a 
apresentação da fatura e recibo do conserto da viatura. -----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira pediu um esclarecimento no sentido de 
saber se nestes casos se existe seguro para isto e se o seguro cobre estes danos, ou se era por 
alguma caução que assegure estes casos. ----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente informou que o Executivo Municipal tem uma franquia de 250 euros 
e por isso é que este assunto veio à reunião de Câmara. ---------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 127,25� (cento e vinte e 
sete euros e vinte e cinco cêntimos), ao requerente Sérgio Manuel Gomes Oliveira, referente a 
danos causados na sua viatura, marca Peugeot, modelo 307SW, matrícula 91-92-TT, na 
sequência do embate com o pneumático frontal direito num paralelo que se encontrava solto 
na via, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 8407, do Serviço Jurídico e nos 
termos da informação do Senhor Presidente da Câmara inserta no texto da informação do 
Serviço Jurídico, atrás descritas. ------------------------------------------------------------------------- 
(162/20140924)4.2.PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO CLUBE ESCAPE 
LIVRE � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- Presente a informação interna n.º 8618, datada de 18 de setembro de 2014, da Unidade 
Orgânica Administrativa, Financeira, de Recursos Humanos e Saúde, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ratificação de despacho para pagamento urgente de apoio financeiro ---------------------- 
---- Em cumprimento da ordem dada pelo Sr. Presidente de Câmara, para proceder ao 
pagamento urgente de um apoio financeiro de 500,00 �, concedido ao Clube Escape Livre, 
pela sua organização no "Encontro Ibérico de Automóveis Clássicos�, no qual terá no seu 
percurso a passagem e visita ao balneário das Termas das Caldas da Felgueira e à Vila de 
Santar - visita às "Fidalgas de Santar" no âmbito do Enoturismo. ---------------------------------
------ Perante a decisão de V.ª Ex.ª para se proceder ao pagamento, informo V. Exª que, 
dispõe o nº 3 do artigo 35º do RJAL, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12/09, este ato seja 
ratificado na primeira reunião da Câmara Municipal a realizar. -----------------------------------
------ Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.� -------------------------------- 
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um despacho do Senhor Presidente, 
datado de 18 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: �Concordo.� ---------------------- 
---- O Senhor Presidente informou a Câmara que foi concedido um apoio financeiro ao Clube 
Escape Livre para a realização de um Encontro Ibérico de Automóveis Clássicos, que teve 
passagem e visita ao Balneário das Caldas da Felgueira e à Vila de Santar, às Fidalgas de 
Santar, no âmbito da visita a uma casa de enoturismo. Estiveram dezena e meia de espanhóis, 
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além de muita gente desta região, da Guarda e de Gouveia. Informou que, ele próprio, apesar 
do muito conjunto de atividades, acompanhou esta atividade na receção, no pequeno almoço 
que foi servido no Grande Hotel das Caldas da Felgueira onde lhe foi dito também e é outra 
felicidade que o Executivo tem notado e que corresponde ao seu esforço de captação de 
pessoas para o concelho. Não quer colher louros que caibam à iniciativa privada. Mas que, 
fruto de uma dinâmica de limpeza, de promoção e de proximidade da Câmara Municipal com 
as Caldas da Felgueira, no Balneário e no Grande Hotel, relativamente ao ano passado 
verificou-se um crescimento de 30% de frequência. Portanto, apraz registar esse facto como 
Câmara Municipal e como Município que uma importante Unidade Hoteleira e Termal, que 
emprega na época alta mais de oitenta pessoas, com os problemas que todos conhecem e que 
todos conheciam do risco da própria continuidade e do risco de sistema nas Termas das 
Caldas da Felgueira relativamente à Tesouraria e ao cumprimento dos compromissos por 
parte da Companhia das Águas e do Grande Hotel, que estão a ser explorados pela mesma 
empresa, que é a proprietária a empresa PATRIS, o Executivo Municipal regozija-se por este 
importante polo de desenvolvimento económico ter tido, do ano passado para este ano, um 
crescimento de 30%. A isso não é estranho o facto de ter promovido o Carnaval na televisão, 
o facto de ter promovido o Mês da Saúde, Termalismo e Bem Estar, com um spot sobre as 
Caldas da Felgueira, pelo facto do Executivo ter difundido as Caldas da Felgueira por todo o 
lado e, seguramente, vai-se ver isso também na próxima Feira Medieval de Canas de 
Senhorim, em que a Câmara Municipal é coorganizadora juntamente com a Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim, em que o Executivo Municipal assume a promoção do 
evento e também a organização interna no sentido de dar uma melhoria, ou de melhorar 
aquilo que já está bem feito, que é a Feira Medieval, promovendo-a externamente, em 
princípio também numa televisão, para dar aquela Feira Medieval, com os 23 anos que já tem, 
também um incremento no sentido de atrair pessoas para Canas de Senhorim e para a 
hotelaria e para a restauração e para a Vila e para o Município de Nelas, que a todos beneficia 
e seguramente vai-se ver este ano, também se São Pedro ajudar. Nesta ótica de promoção do 
território e daquilo que está em causa e do mercado espanhol de Salamanca para frequentar a 
Região Dão Lafões e as Termas. Do Concelho de Nelas viram as boas águas termais e o 
vinho, também bom, e, portanto, os espanhóis sabem que em Nelas há boas águas e bom 
vinho. Por isso o Executivo Municipal considera que este investimento, este apoio de 
quinhentos euros é absolutamente justificado pelo retorno económico, direto e indireto, que a 
atração destas pessoas pode trazer ao Município de Nelas. --------------------------------- 
-------- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que isto era a prova provada, que lhe 
permitisse esta repetição, como o Senhor Presidente trata as pessoas e trata as associações. A 
associação que ele representa mandou no dia 12 de setembro para o Senhor Presidente e para 
todas as demais Câmaras, para os dezoito Concelhos da Região Demarcada do Queijo Serra 
da Estrela que contribui bastante para o desenvolvimento económico do Concelho de Nelas, 
bastava dizer que eram 100 sócios, ou 120 sócios que esta associação tem desde criadores de 
ovinos e bovinos e formalização das candidaturas de apoio às contabilidades, de apoio aos 
projetos e mandaram para todas as Câmaras, mesmo para todas as Câmaras e recebeu uma 
resposta desta Câmara Municipal, que já a ia ler. Mesmo nos anos difíceis políticos que ele, 
Vereador Dr. Marques, teve com o Senhor Dr. José Correia, o Senhor Dr. José Correia sempre 
deu uma taça, um mero contributo custa vinte euros para a associação que ele representa. 
Entretanto, recebeu uma carta desta Câmara Municipal, que diz o seguinte: �Em resposta à 
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vossa correspondência do dia 12 de setembro de 2014, encarrega-me o Senhor Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr. Alexandre Borges, de informar o 
indeferimento da petição.�Afirmou que, primeiro, isto enferma logo à partida de um vício 
porque o Senhor Vice-Presidente da Câmara não tem competência legal para deliberar sobre 
um subsídio. Aliás, isso decorre do artigo 33.º, da Lei 75/2013. Segundo, também não via, 
não tinha não, isso pode-lhe dizer que não tem. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que se já passou a não ter agora e em setembro de 2013 
tinha, agora é que não tem, mas para gastar oitocentos mil euros irregularmente já tinha! ------
----- O Senhor Vereador Dr. Marques disse que não tinha, nunca teve, que lá vinha o Senhor 
Presidente com a história dos oitocentos mil euros, que estavam aí as obras, mas que 
participasse à Polícia Judiciária e que fizesse o que quisesse. Que comesse mais um figo e que 
fizesse o que quisesse, que a má criação do Senhor Presidente da Câmara assim o permite. 
Além do mais, não via de forma nenhuma onde estava o caráter urgente e imperativo para vir 
com esta ratificação. Só tinha ali uma forma, é por ser o seu diretor de campanha que o 
Senhor Presidente da Câmara quis fazer isto. Se era para isso estava justificado e que ele ia 
votar contra, porque não explicou aqui ao Órgão porque é que escolheu as Fidalgas de Santar, 
não explicou, tinha várias quintas para visitar e não explicou, não quis explicar, ou não lhe 
convém. Depois os outros é que têm os amigos e os compadres. ------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques estava-lhe a 
perguntar e que ele explicava, antes de diabolizar a atividade que se pratica no Município, 
esse Senhor que foi seu Diretor de Campanha mereceu um apoio no âmbito do PRODER e fez 
um estabelecimento em Casal Sancho, que em muito enobrece a região vitícola do Dão e que 
cria empregos, também tem muitos empregos, tem 14, ou 15 camiões numa empresa de 
transportes e em matéria de industriais, uns não podem ser filhos e outros afilhados, ou 
achadiços e, portanto, ou tratamos todos os empregadores da mesma maneira, como os 
empregadores das Caldas da Felgueira, como os empregadores da Topack, como os 
empregadores das Fidalgas de Santar e, portanto, quem organizou este Encontro Ibérico foi 
um conjunto de associações, não foi a Câmara. A participação da Câmara foi dar uma ajuda à 
associação do Dr. Luis Costa, a �Civilização Activa� e, portanto a Câmara apenas está a 
apoiar, não indicaram locais a visitar e podia dizer também que o Executivo Municipal fez um 
jantar com a seleção do Torneio Feminino, que houve em Nelas na semana passada, SUB 19 
no restaurante Paço dos Cunhas. ----------------------------------------------------------- 
------- O Senhor Vereador Dr. Marques agradeceu o convite e por o ter avisado. -----------------
------- O Senhor Presidente informou que em relação a esse jantar foi convidado ele, Senhor 
Presidente, pela Associação de Futebol de Viseu, onde só esteve ele, não estiveram os 
Senhores Vereadores Dr. Alexandre Borges e Dr.ª Sofia Relvas, foi convidado o Senhor 
Presidente da Câmara e, portanto, quem pagou o jantar foi a organização, a Câmara Municipal 
de Nelas não pagou. Mas o Senhor Dr. José Alberto ligou ao Senhor Presidente da Câmara a 
combinar como havia de fazer o jantar, a receção, as boas vinda e ele o Senhor Presidente da 
Câmara disse-lhe que tinha que ser em Nelas porque estavam as pessoas instaladas no 
NelasPark, e tinha de ser em Nelas. O Senhor Presidente apenas negociou o preço com o Paço 
dos Cunhas, em Santar, onde as pessoas foram excelentemente recebidas. Queria dizer 
também ao Senhor Vereador que em matéria de associações e de todas, Bombeiros, Ranchos, 
Bandas, Clubes de Futebol, informou que na presente data, na passada segunda feira, a pedido 
e pelas dificuldades que tem o Sport Lisboa e Nelas, o Grupo Desportivo e Recreio de Canas 
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de Senhorim, o ABC, não por dificuldades que tem uma ótima gestão sempre evidenciada 
perante esta Câmara e obviamente, com dificuldades, necessidades, mas tem a gestão 
controlada. O Executivo Municipal fez um esforço muito grande, dramático, mesmo, para o 
Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim tivesse um cheque de quatro mil euros na 
passada segunda feira apesar dos problemas e dos constrangimentos orçamentais que 
implicam alterações mais do que aquilo que o Executivo Municipal desejava e, portanto, fez 
um esforço na sexta feira porque na quarta feira passada o Senhor Presidente esteve reunido 
com todas as associações de Canas de Senhorim na Junta de Freguesia e fizeram-lhe um apelo 
dramático que, se não houvesse ajuda da Câmara, as escolas e os jovens e mesmo a equipa 
sénior do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim não se inscreviam para 
competição. Portanto, o Executivo Municipal fez um esforço para assim mostrar como deve 
ser a palavra de um Presidente de Câmara. Na segunda feira, às dez horas e trinta minutos 
estava cá na Câmara um cheque para o Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim 
inscrever as equipas todas, e estão inscritas. E o Sport Lisboa e Nelas também já lá tem o 
dinheiro para inscrever todas as equipas, também levou o cheque na passada segunda feira. E 
o ABC também já tem o dinheiro que devia receber até ao final do corrente ano. E portanto, 
também passou um cheque. Continuou a responder ao Senhor Vereador Dr. Marques, em 
matéria de associações, Bombeiros, Bandas, Clubes de Futebol, gente que pratica desporto, 
tem todo o apoio, só se o Executivo Municipal não poder naquele momento. É muito 
engraçado que o Senhor Vereador Dr. Marques traga, curiosamente, o único exemplo de uma 
empresa onde o referido Senhor Vereador tinha interesse. Tinha interesse, tinha. Que lhe 
havia de trazer para a reunião de Câmara umas faturas de queijo que o Senhor Vereador Dr. 
Marques comprou a ele próprio antes das eleições. Relativamente a este assunto ia votar e 
achava que fazia muito bem. Que já tinha votado contra a cedência do espaço do Senhor Eng.º 
José Manuel Lopes de Almeida, de um terreno para um parque urbano, já tinha votado contra 
a cedência das instalações da CVR Dão onde até já decorrem eventos na Feira do Vinho do 
Dão. O Senhor Vereador Dr. Marques vota contra sempre que seja para o desenvolvimento do 
Município. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques disse que ia ser bonito o assunto da cedência das 
instalações da CVR Dão. Que isso era uma pedra no sapato do Senhor Presidente e que votou 
favoravelmente várias outras coisas. Em relação aos contratos-programa celebradas com as 
associações desportivas o Senhor Presidente prometeu pagar 30%. Perguntou ao Senhor 
Presidente se ele se tinha esquecido disso. Que estava numa ata, e que o Senhor Vice-
Presidente também disse o mesmo. Que iriam fazer os possíveis para pagar 30% por causa das 
questões dos futebóis, que o Senhor Presidente não fez nenhum milagre em dar quatro mil 
euros ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim e que nem sequer cumpriu o que 
prometeu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente reafirmou que concedeu quatro mil euros ao Grupo Desportivo e 
Recreio de Canas de Senhorim e que já tinham recebido anteriormente nesta época sete mil 
euros e que o Senhor Vereador Dr. Marques estava mal informado. Não sabia se o Senhor 
Jornalista presente na sala ainda era dirigente do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de 
Senhorim, mas que essa associação desportiva já lá tinha doze mil euros, ou seja 60% por 
cento do prometido. ------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques para fazer a conta, já lá 
tinha,  mais que os  30% do prometido e que doze mil euros em vinte mil euros são mais de 



 
Fls.__________ 

 
 

    
 
 
 
 

Reunião de 24/09/2014 

31 
 

50%., que o dinheiro não era dele mas que havia uma gestão rigorosa. ----------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques sabia o que estava a dizer e que em breve ia sair um 
coelho da cartola, porque é que o Senhor Presidente empurrou alguns para o Sport Lisboa e 
Nelas e que depois lhe dizia o que é que ia acontecer. Que o Senhor Presidente sabia o que é 
que ele queria dizer. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que estava a ajudar o Sport Lisboa e Nelas. --------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que o Senhor Presidente não tinha ajudado o 
Sport Lisboa e Nelas mais do que ele e que já tinha desafiado numa reunião de Câmara para 
fazer um livrança para aquele clube quando esse clube estava aflito e que o Senhor Presidente 
tinha fugido. Como diz o povo, fugiu com o rabo á seringa. Que o Senhor Presidente gostava 
de tudo, só não gostava da ANCOSE porque ele, Dr. Marques, era o Presidente da Direção. --
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques para trazer as livranças que 
ele assinou e depois ia ver se elas não foram pagas em janeiro com o dinheiro da Câmara. -----
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que isso não interessava e que o que contava era 
a sua assinatura. Que o Senhor Dr. José Correia tinha feito o mesmo e que o Senhor 
Presidente o tinha metido na Polícia Judiciária. Se ele se lembrava disso. ------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que não tinha nada a ver com isso. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques questionou o Senhor Presidente se agora se tinha 
esquecido disso, quando o Senhor Dr. José Correia fez, com ele, Vereador Dr. Marques, um 
empréstimo pessoal e o Senhor Presidente participou à Polícia Judiciária e que agora não tem 
nada a ver com isso e que naquela data o Senhor Presidente era um santinho. Não tem nada a 
ver com a Topack, processou o Senhor Hélio por causa daquela história do Senhor Fernando 
Nogueira, o caso do Dr. José Coreia não tem nada a ver com isso. Que o Senhor Presidente 
era um santo, um imaculado nesta terra e que ele, Vereador Dr. Marques é que era o doido e o 
maluco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que, com ele, nenhuma associação e que também lhe tinha 
sugerido isso. Iam ao banco fazer um empréstimo e o Senhor Presidente ia lá avalizá-lo e 
depois pedia aos Senhores Vereadores Dr.ª Sofia e Dr. Alexandre e iam ao banco avalizá-lo e 
depois no dia um, ou dois de janeiro pagavam-no com o dinheiro da Câmara. Grande coisa!---
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques questionou o Senhor Presidente que crime é que 
tinha cometido o Senhor Dr. José Correia por ter feito isso em prol do Sport Lisboa e Nelas. --
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Marques para o deixar explicar e que 
ele, Senhor Presidente, não ia fazer nada disso, não ia simular empréstimo nenhum. ------------
------ O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que, segundo a Senhora Vereadora Dr.ª Rita 
Neves, que crime cometeu o falecido Senhor Rui Neves. --------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que não lhe interessava pois cada um responde por si. 
Afirmou, também que que, para além da política tem a sua família e a sua profissão e, 
portanto, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques é que parece que, ainda agora saiu da 
Câmara e já está com vontade de voltar para cá. -------------------------------------- 
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que havia de correr com o Senhor 
Presidente da Câmara pois era uma vergonha aquilo que ele estava a fazer neste Concelho. ---
---- O Senhor Presidente afirmou que nessa altura espera então que o Senhor Vereador, que 
enquanto foi Vice-Presidente da Câmara tinha um escritório de advogado aberto em Nelas e 
que quando perdeu a Câmara o fechou, o reabra.-------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que já tinha avisado o Senhor 
Presidente da Câmara para não entrar nas questões pessoais e que se ele queria falar em 
questões pessoais ele dizia-lhe algumas coisas do seu escritório, então que falava e dava-lhe 
algumas coisas e que o Senhor Presidente não ia gostar. Questionou o Senhor Presidente se 
queria que ele lhe falasse nessas coisas e que o Senhor Presidente não ia gostar. Se queria que 
ele lhe falasse no escritório pessoal do Senhor Presidente da Câmara. Que lhe ia dizer alguns 
nomes que ele não ia gostar e que vai ficar gravado e que ele assumia aquilo que estava a 
dizer. Se quisesse que lhe dizia o que acontece e o que é que aconteceu no escritório do 
Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para ele fazer o 
favor de dizer o que é que se passava no seu escritório. ----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu ao Senhor Presidente para chamar um dia 
a uma reunião, sobre essa matéria, o que é que aconteceu no seu escritório e que vinha cá 
trazê-las. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para dizer então o 
que queria dizer. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques questionou o Senhor Presidente se a Família 
Casquilha, por exemplo, se ele sabia, se não lhe diz nada, o António Abel, a Maria Antónia, 
se isso não lhe dizia nada, aquela Senhora que levou a pancada dos trabalhadores da Câmara, 
se não lhe dizia nada, aquela Senhora do Pisão, que houve lá aquele problema com o marido e 
com os funcionários da Câmara, se não lhe dizia nada, Paulo Morais, de Vila Ruiva, não lhe 
dizia nada? --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que todas essas pessoas foram ou eram clientes do seu 
escritório e então qual era o problema?----------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que sabia que eram clientes do 
escritório do Senhor Presidente da Câmara, mas que tinha vergonha e que respeitava mais a 
figura do Senhor Presidente da Câmara do que o Senhor Presidente da Câmara respeita a 
figura do Senhor Vereador. Que estava sempre a falar em questões pessoais e que ele não 
queria muito entrar por aí. Que deviam falar de questões políticas para o Concelho e para não 
falarem no seu escritório onde ele nunca lá esteve. ----------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para dizer então o 
que é que queria dizer. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que lhe ia dizer pessoalmente quando o 
Senhor Presidente quisesse. Que tinha respeito pelo Senhor Presidente, ao contrário do que o 
Senhor Presidente tinha pelo Vereador e que lhe ia dizer as coisas pessoalmente, que lhe ia 
dizer pessoalmente aquilo que lhe queria dizer. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que estava toda a gente presente na sala a ouvir e para o 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques fazer o favor de dizer aquilo que queria dizer e deixar 
de insinuar alegadas situações irregulares ou ilícitas e concretizar as insinuações. -------------- 
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que lhe diria pessoalmente quando o 
Senhor quiser e que não queria naquela hora dizer e que não queria entrar nas questões 
pessoais como o Senhor Presidente toda a hora fazia, pois era a quarta, ou quinta vez que o 
Senhor Presidente da Câmara falava no seu escritório e que não queria entrar pelas questões 
pessoais como o Senhor Presidente toda a hora o faz. Não quer falar nas questões pessoais e 
falar no seu escritório que ele tinha aberto e fechou. Que estava enganado, que não viesse 
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misturar a questão pessoal com a questão política. Que era funcionário da Câmara Municipal 
de Mangualde, que estava muito bem, a quem o Senhor Presidente da Câmara tentou 
perseguir, não conseguiu e que estava enganado e que tinha muito respeito por um homem 
que se chamava João Azevedo e que o Senhor Presidente da Câmara não tinha. -----------------
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que aquilo que o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques estava a dizer era mentira e o que não tolerava e dizia isso com toda a tranquilidade 
é que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques fizesse insinuações e depois de desafiado 
publicamente não as concretizou. ------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que lhas dizia pessoalmente pois tinha 
respeito por esta casa e pela figura do Senhor Presidente da Câmara e que não queria falar 
muito nas questões pessoais, não queria. --------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que as pessoas iam sair da sala com dúvidas sobre a sua 
honorabilidade pessoal, politica e profissional e ele não queria isso, pois se o Senhor Vereador 
Dr. Manuel Marques, se faz insinuações públicas de questões relativas à sua profissão, pois de 
certeza está a falar de ilicitudes cometidas no exercício da sua profissão anterior, isso tinha 
relevância política, que fizesse o favor de as dizer. -------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que tinha mais outra, aqui no âmbito, se 
o Senhor Presidente se recordava quando ele, Vereador Dr. Manuel Marques, tinha feito os 
estatutos do Lar de São Simão, de Aguieira, se se lembrava, não se recordava, estava com 
memória e que o Senhor Presidente quase o insultou. ------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques o que é que ele 
queria dizer com tudo aquilo. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador afirmou que não queria entrar pelas questões pessoais e que não 
queria seguir o exemplo do Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que só queria dizer o seguinte: o que o Senhor Vereador 
tinha acabado de fazer era um ato de cobardia, que era fazer insinuações públicas, era um ato 
de cobardia porque ele, Senhor Presidente, estava a desafia-lo e que fica consignado em ata 
esse desafio o qual de forma cobarde não teve qualquer concretização. ------ 
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente tinha 
insinuado nesta reunião que o seu escritório fechou depois dele ter saído da Câmara, para o 
Senhor Presidente dizer também porquê. Que insinuação é que o Senhor Presidente quis fazer 
também pelo facto do seu escritório ter fechado depois dele sair da Câmara e que ele lhe 
respondeu na mesma moeda. Não queria entrar por questões pessoais. Isso era muito mau e 
vergonhoso e desrespeita este órgão --------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que estava apenas a constatar uma realidade, mais nada. 
Quando esteve na Câmara como Vice-Presidente tinha um escritório de advogado aberto e 
quando saiu da Câmara o fechou, o que era uma verdade indesmentível.------- 
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que também constatou uma realidade 
que lhe foi confessada. -------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que constatou o seguinte, que foi aquilo que ele tinha dito, 
que era inquestionável e, portanto, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques tinha um 
escritório aberto, com a sua placa, em Nelas e que fechou. ------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o seu escritório tinha sido aberto 
para a sua filha, não queria entrar mais em questões pessoais, que o escritório tinha sido 
aberto para a sua filha que, felizmente, agora é Procuradora do Ministério Público. Portanto, o 
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escritório fechou por causa disso e não com as insinuações que o Senhor Presidente quer fazer 
e que ele nem sequer podia exercer, aliás como o Senhor Presidente da Câmara sabia muito 
bem que isso era incompatível. --------------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Presidente afirmou que não eram nada insinuações, eram apenas factos. ---------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu ao Senhor Presidente para deixar as 
questões pessoais e para vir para as questões políticas e questões de interesse do Concelho, 
que era a terceira, ou quarta vez que ele lhe falava no seu escritório, que disse uma vez numa 
reunião, que não tinha �tomates� para abrir um escritório privado. Pediu ao Senhor Presidente 
para ter calma e que até lhe tinha dito que haviam de um dia os dois litigar em Tribunal, mas 
para não entrar por aí, para entrar nas questões do Concelho, para resolver os problemas do 
Concelho, que lhe ficava bem e que deixasse de enviar mensagens às pessoas para o atacarem 
e para não o deixarem fazer coisas a ele, ficava-lhe muito feio. Que também lhe provava, pois 
a Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves já tinha lido. Só não revelava a fonte -----------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que isso das mensagens e daquilo que tinha feito 
relativamente à Câmara Municipal de Mangualde e etc., e relativamente às questões pessoais 
do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques e relativamente à Câmara Municipal de Mangualde, 
que já era a terceira vez que dizia isso, que o Presidente da Câmara de Nelas tinha falado com 
as pessoas de Mangualde para o perseguirem, dizendo isso na reunião aos gritos e que lhe ia 
dizer que isso era rotundamente falso, aliás como se vê pela credibilidade do que diz o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques, com o conjunto de emails para defender as Escolas do 
Concelho. Como se vê, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques levanta na reunião atoardas, 
insinuações e ataques até de caráter, profissional e pessoal, e que depois desafiado para o 
fazer aqui publicamente e para ficar gravado em ata, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 
não faz nada disso. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que foi em resposta pelo facto do 
Senhor Presidente ter insinuado que ele tinha fechado o seu escritório e que tinha respeito 
pela figura do Senhor Presidente da Câmara, ao contrário daquilo que ele fazia por ele. --------
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que considerava esse conjunto de insinuações, e 
que se tinha factos que os relatasse, que os revelasse e que os participasse, que estava á 
vontade para fazer isso, que os relatasse, que os revelasse e que os participasse, e, portanto, 
que não levantasse era insinuações sobre coisas de que ninguém sabe o que é que está a falar, 
incluindo eu próprio, porque para ele se defender tinha que ter conhecimento desses fatos. ---- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu ao Senhor Presidente para dizer se ele 
tinha ganho dinheiro com algum parecer que tivesse feito à Câmara, para ele dizer já agora 
também. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que para ele se defender de alguma insinuação 
que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques faça tem que saber a que é que se está, 
concretamente a referir e, portanto, relativamente a esta questão fica registado isso, fica 
registado também, sob compromisso de honra e palavra e toda a gente o conhece que nunca 
fez qualquer tipo, nem conversa, com ninguém da Câmara Municipal de Mangualde e sabem 
que as relações de proximidade podiam-lhe até permitir isso, nunca, nem com o Senhor Dr. 
João Azevedo, nem com ninguém da Câmara Municipal, nunca fez nenhum tipo de pressão. 
Era aquilo que estava a dizer e que não ia fazer o exercício que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques costuma fazer que era, traga cá as pessoas, não lhe ia pedir isso porque as 
pessoas não vêm para a reunião de Câmara, nem o Senhor Eng.º Patrício, nem o Senhor Dr. 
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João Azevedo, nada disso e portanto, isso era uma descarada mentira, não fazia, nunca fez, 
nenhuma pressão. Relativamente à comunicação social e à sua intervenção política o Senhor 
Presidente enviou ao Senhor José Miguel, Diretor do Jornal, mandou-lhe uma mensagem a 
lamentar o facto dele não o ter ouvido por causa da discussão que tiveram na anterior reunião 
de Câmara, mandou-lhe uma mensagem a lamentar e que falava com o Senhor José Miguel e 
mandava-lhe email e troca emails com o Senhor José Miguel e que gostava de ver as 
mensagens da intimidação, então que dissesse e que as mostrasse. Questionou o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques se a Dr.ª Rita Neves era nesta reunião de Câmara a leitora de 
serviço. Questionou se a Dr. Rita Neves, além de Vereadora e militante do Partido Socialista 
se era também leitora de serviço.----------------------------------------------------------------- 
------ O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que não confiava no Senhor Presidente da 
Câmara e que deixasse essa história e essa treta da Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves ser 
militante do Partido Socialista, para não provocar a Senhora Vereadora e que o Senhor 
Presidente já a insultou tanta vez e queria insultá-la mais uma vez. ---------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que ficava mal ao Senhor Vereador Dr. Marques estar a usar 
o nome da Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves. ---------------------------------------------------- 
----- O Senhor Vereador Dr. Marques queria era que o falecido Senhor Rui Neves fosse vivo 
para o Senhor Presidente não estar sentado onde estava, isso é que lhe garantia. Se o pai da 
Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves fosse vivo o Senhor Presidente não estava sentado onde 
estava. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Marques estava a dizer que ele, 
Senhor Presidente, praticou atos na sua vida pessoal e profissional que ele, Vereador Dr. 
Marques, sabia e insinuou nesta reunião de Câmara que ele, Senhor Presidente, os tinha 
praticado e ele estava a dizer que queria que o Senhor Vereador Dr. Marques dissesse que atos 
eram esses. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques também queria saber quais foram os atos que ele 
praticou quando o seu escritório esteve aberto enquanto ele foi Vice-Presidente da Câmara, se 
tinha levado para lá as pessoas por uma orelha. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que relativamente a uma situação objetiva o Senhor 
Vereador Dr. Marques fez insinuações que não concretizou e que ele tinha concretizado. ------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques pediu ao Senhor Presidente para dizer porque é que o 
seu escritório fechou depois dele ter saído da Câmara, quais foram as razões para ele também 
saber, foi o Senhor Presidente que o disse e ele só queria uma resposta. Quando o Senhor 
Presidente o ataca com essa do escritório ele respondeu-lhe se ele queria falar de escritórios. -
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que o Senhor Vereador Dr. Marques é que sabia, 
não era ele, e que apenas tinha constatado um facto e então relativamente a isto fica registado 
que ele, Presidente da Câmara, reforçou o pedido, a insistência queria isso evidenciado na ata 
que ele queria que as coisas fossem ditas. ---------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques também reforçou para que o Senhor Presidente dissesse 
porque é que o seu escritório fechou depois dele sair da Câmara. -----------------------------------
---- O Senhor Presidente, dirigindo-se à Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas, disse mais uma 
vez que como ele considerava que comportamentos destes, com insinuações que ele podia 
fazer sobre ela, ou sobre outra pessoa e depois de desafiado para as concretizar os não fazia, 
isso tem um nome que se chamava cobardia, cobardia, e por isso é que ele insistiu para que as 
coisas fossem devidamente reveladas. -------------------------------------------------------------------
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---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que a sua cobardia vinha no seguimento da 
cobardia do Senhor Presidente quando ele lhe pediu para dizer alguma coisa dos escritórios e  
ele, Senhor Presidente, é cobarde e não diz.------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que além da dimensão da política há uma dimensão da 
família, uma dimensão da profissão e uma dimensão da ética e dos valores. Por isso é que ele, 
Senhor Presidente, insistiu na concretização das insinuações. ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques desafiou novamente o que é que queria dizer com a 
questão do encerramento do seu escritório. ------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente disse que não queria dizer nada, quis apenas constatar que o 
escritório que Senhor Vereador Dr. Manuel Marques tinha aberto fechou. Ponto. ----------------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques questionou o Senhor Presidente no sentido de saber o 
que é queria dizer com o facto de ter dito que enquanto esteve na Câmara o seu escritório 
esteve aberto e quando saiu da Câmara o seu escritório fechou. O que é que ele fazia na 
Câmara para manter o escritório aberto. Também o desafiava a dizer o porquê, que o Senhor 
Presidente sabia muito mas teve azar. -------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que o Executivo Municipal queria cativar pessoas para o 
Concelho de Nelas, pessoas para o comércio e para as profissões liberais e atrair pessoas e 
limitou-se a fazer uma constatação. O Senhor Vereador Dr. Marques foi cobarde pois não 
concretizou a insinuação. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que, entretanto, e relativamente ao ponto em discussão, para 
proceder ao pagamento urgente de quinhentos euros, concedido ao Clube Escape Livre, ele 
concordou com o pagamento, em adiantamento, de quinhentos euros. ----------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis, do Senhor Presidente da 
Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, e dos Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos 
Ferreira, Dr. Alexandre João Simões Borges, Dr.ª Sofia Relvas Marques e Dr.ª Rita Alexandra 
Brito Ferreira Cardoso das Neves e um voto contra, do Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques, ratificar o Despacho do Senhor Presidente referente ao pagamento de 
500,00 � ao Clube Escape Livre, pela sua organização do "Encontro Ibérico de Automóveis 
Clássicos�, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 8618, da Unidade Orgânica 
Administrativa, Financeira, de Recursos Humanos e Saúde, atrás descrita. ------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques apresentou a seguinte declaração de voto: �Votei 
contra este ponto porque na minha opinião pessoal não está justificado o caráter urgente 
para a ratificação. Além do mais o Executivo em permanência não conseguiu demonstrar 
porque  foi escolhida as Fidalgas de Santar, quando nós temos a Casa de Santar, a Vinícola, 
a Lusovini, os Caminhos Cruzados, a Quinta da Fata, entre outros, porque é que raio é que 
isto aconteceu, que coincidência, de facto os espanhóis adivinharam que havia as Fidalgas 
de Santar. Porque coincidência é que isto aconteceu e foram preteridas outras quintas com 
melhores condições para a receção dos automóveis antigos do que as Fidalgas de Santar. Na 
minha modesta opinião e esperava que não fosse por aí, espero que não seja por aí, só por 
ter sido, não quero crer que tenha sido por esse Senhor ter sido diretor de campanha em 
2013.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- O Senhor Presidente reafirmou que já tinha sido dito que não foi o Executivo Municipal 
que escolheu as Fidalgas de Santar, mas a organização, que teve como interlocutor local a 
associação �Civilização Ativa�.----------------------------- ----------------------------------------- 
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---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que o Clube Escape Livre não era de Salamanca.-------
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que conhecia o Clube Escape Livre melhor do 
que o Senhor Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Vereadora Dr.ª Rita Alexandra Brito 
Ferreira Cardoso das Neves, uma vez que falou no seu nome e o Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques também já várias vezes usou o nome da referida Senhora Vereadora. --
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves afirmou que 
apenas queria perguntar ao Senhor Presidente da Câmara o que é que quis dizer quando se 
referiu a ela dizendo que ela era a leitora de serviço e militante do Partido Socialista. Antes de 
lhe responder, aproveitava para esclarecer que sempre foi e continuará a ser militante do 
Partido Socialista e que o Senhor Presidente, melhor do que ela saberá como agir e a quem é 
que se terá de dirigir para pedir a sua expulsão. Ela falou com quem de direito, julga que não é 
o Senhor Presidente da Câmara. Aproveita para esclarecer que sempre militou no mesmo 
Partido, apesar de agora ter apoiado um projeto diferente daquele que o seu Partido resolveu 
apoiar, mas era o projeto em que ela acreditava. Se o Senhor Presidente tentou ser irónico 
também se queria congratular e dizer que preferia mil vezes as suas ironias às brejeirices a 
que nos tem habituado nas últimas reuniões. ----------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente perguntou à referida Senhora Vereadora se queria que ele 
respondesse e então afirmou que, na sua consciência, um partido político não é um bando, é 
uma organização que tem um conjunto de princípios e de valores e os seus militantes estão 
obrigados a um conjunto de deveres entre os quais-  leia-se nos estatutos do Partido 
Socialista-  o dever de não concorrer contra o Partido de que se é militante. Estava escrito 
nesses estatutos e a Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves sabia bem que o facto de ter 
concorrido contra o Partido de que era militante e de que continuava militante era até motivo 
de expulsão do Partido, como estava lá  expressamente escrito. Podia-lhe dizer, sem a querer 
ofender que era uma questão ética, de postura e de consciência ética. Ele, Senhor Presidente 
da Câmara, era militante do Partido Social Democrata, até outubro, ou novembro de 2012. 
Assim que foi convidado e que aceitou o desafio de concorrer à Câmara Municipal, enviou 
uma carta e desvinculou-se de militante do Partido Social Democrata por uma questão de 
ética e de disciplina partidária e de ética partidária. Para a Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves 
ver bem o conflito em que ele ia ficar se não se tivesse desvinculado. Então era militante do 
PSD e ia concorrer nas eleições contra a Coligação do PSD e do CDS? --------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves afirmou que o Senhor Presidente da Câmara já 
tinha concorrido pelo PSD, pelo CDS, pelo PS e que isso nunca aconteceu com ela e toda a 
gente sabia bem, a nível partidário quais eram as suas raízes e que ele, por acaso, quando 
aceitou o cargo na Vereação da Câmara Municipal foi falar com o Senhor Presidente da 
Concelhia do Partido Socialista para pedir a sua suspensão e se ela não pediu a suspensão foi 
porque lhe pediram para continuar no Partido com o qual se identifica. Achava que havia uma 
diferença entre ela e o Senhor Presidente da Câmara, é que ela olha aos meios para atingir os 
fins e o poder, para ela, não é um fim em si. Pelos vistos para o Senhor Presidente era. 
Portanto, ia continuar a militar no seu Partido. Se o Senhor Presidente tinha alguma coisa 
contra, já lhe tinha dito que não sabia quais seriam os trâmites legais e tinha pena que tenha 
trazido este assunto ao fim de um ano só nesta data para a reunião. --------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que estava gravado o que a Senhora Vereadora Dr.ª Rita 
Neves tinha acabado de dizer e que ficava evidenciado em ata. Em relação á sede de poder e 
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ao concurso em listas da Câmara, fazia suas as palavras da Senhora Vereadora Dr.ª Rita 
Neves. Quem era militante do Partido Socialista e continuava nas listas do PSD/CDS vem 
acusar o Senhor Presidente da Câmara de sede do poder. Está tudo eticamente dito!---------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves afirmou que foi uma opção sua, que o Senhor 
Presidente tinha que respeitar e que se a queria expulsar de militante do Partido Socialista que 
fizesse o que tinha que ser feito e para além do mais não estava na reunião de Câmara contra 
ninguém do seu Partido porque a única pessoa que era do seu Partido era o Senhor Vereador 
que, por acaso ficou em quarto lugar nas listas, que nem tem vindo às reuniões de Câmara e 
que ela soubesse, á sua frente tinha a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia, que há quatro anos atrás, 
julgava que até foi nas listas do PSD, o Senhor Presidente da Câmara, como ela já lhe tinha 
dito, já foi em várias listas, o Senhor Vereador Dr. Alexandre, não sabia mas, realmente era o 
único a quem ela não podia atirar nada porque, para além do mais, era seu amigo de infância e 
já o conhecia há muito tempo e nunca militou em nenhum outro partido. Portanto, na reunião 
de Câmara não via nenhuma cara do PS. Via mais algumas na parte do Público mas também 
são do PS às vezes, outras nem por isso. ----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que, com o devido respeito, se era esse o cartão de visita da 
Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves, como militante do Partido Socialista, então dava-lhe os 
parabéns! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(163/20140924)4.3.REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 12/03/2013, 
RELATIVA À DOAÇÃO DO ARTIGO MATRICIAL N.º 3764, À GRUA � GRUPO DE 
AÇÃO � ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL 
DE CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 141/2014, datado de 18 de setembro de 2014, da Junta de Freguesia 
de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------
---- Pedido de revogação da deliberação camarária de 12/03/2013, relativa à doação do 
artigo matricial n.º 3764, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, lugar de Acipreste, 
Freguesia de Canas de Senhorim, Concelho de Nelas, à �GRUA � Grupo de Ação � 
Associação para o Desenvolvimento Cultural e Social de Canas de Senhorim�. -----------------
---- Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Que existe um �Protocolo de Colaboração e Utilização do Espaço da Piscina� 
celebrado no ano de 1998, entre a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e a �GRUA - 
Grupo de Ação � Associação para o Desenvolvimento Cultural e Social de Canas de 
Senhorim�; -------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Que um ano após a sua construção e até ao presente, a piscina de Canas de Senhorim 
e infraestruturas adjacentes vêm sendo geridas pela Junta de Freguesia, designadamente no 
que diz respeito á sua manutenção e gestão de receitas e despesas; --------------------------------
---- 3. Que a doação e consequente registo do património em nome da Freguesia de Canas de 
Senhorim não prejudicam o futuro desenvolvimento da referida associação; ---------------------
----- 4. Que nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, estão isentas de controlo prévio as operações urbanísticas 
promovidas pelas autarquias locais em área abrangida por plano municipal de ordenamento 
do território, ou seja, sendo o património propriedade da Freguesia, o processo de 
legalização do espaço, do ponto de vista formal, é mais célere; ------------------------------------
--- 5. Que a legalização de todo o complexo permite regularizar a situação de qualquer 
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atividade que ali seja ou venha a ser exercida. --------------------------------------------------------
----- A Freguesia de Canas de Senhorim vem requerer a V.ª Ex.ª: ----------------------------------
----- A. A revogação da deliberação camarária de 12/03/2013, relativa à doação do artigo 
matricial n.º 3764, à GRUA � Grupo de Ação � Associação para o Desenvolvimento Cultural 
e Social de Canas de Senhorim; -------------------------------------------------------------------------- 
---- B. A doação do referido artigo matricial à Freguesia de Canas de Senhorim.� ------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que a explicação para este ponto estava dada no ofício da 
Junta de Freguesia de Canas de Senhorim. Que todos estavam informados que o 
estabelecimento comercial que funciona naquele espaço, um estabelecimento comercial de 
qualidade, que o Bar das Piscinas, Pool Lounge Café, tem sido abordado pelas autoridades no 
sentido de verificar a regularidade e legalidade da sua situação administrativa. Em face disto o 
proprietário, que realizou a maioria daquelas obras, ou que deu um grande impulso, ou uma 
grande ajuda, em concordância com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, com o 
conhecimento da gestão anterior da Câmara Municipal. Assim, passado este período e para 
regularizar toda aquela situação, aquilo foi um terreno que é propriedade da Câmara 
Municipal, como é todo o terreno onde está o jardim e o parque desportivo e as piscinas, 
aquilo era tudo tereno da Câmara Municipal, um artigo. Já foi feito um destaque relativamente 
a esse terreno. Existe um artigo matricial próprio e em março de 2013, também já com o 
propósito de legalizar toda a situação, foi deliberado pela Câmara, seguramente com a 
informação e a concordância da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e desta associação 
GRUA, uma doação desse terreno à GRUA, para que depois a GRUA, que tem uma atividade 
reduzida, mas que foi a construtora das piscinas e que tem protocolos de exploração das 
piscinas com a Junta de Freguesia. Existe um protocolo que a Junta de Freguesia é que trata a 
piscina e que é a titular da receita da piscina, portanto nunca teve a titularidade jurídica 
daquele espaço e assim a única maneira e a maneira mais célere e mais transparente para 
resolver em quinze dias o problema daquele bar e daquele empresário e proprietário que está a 
ser pressionado pelas autoridades fiscalizadoras relativamente aquele espaço, a maneira mais 
célere de resolver isto, com a concordância da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, que 
naturalmente contactou as pessoas ligadas à Associação GRUA, alguns deles são membros da 
Associação, como o próprio Professor Luis Pinheiro, consensualizou com a Câmara 
Municipal que a doação daquele espaço não seria para a Associação GRUA uma vez que 
Associação GRUA, por protocolo e por alguma inação tem transferido tudo para a Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim, que esta doação não fosse para a Associação GRUA, mas 
fosse para a própria Freguesia, instituição jurídica Freguesia de Canas de Senhorim, Freguesia 
essa que depois não precisa de licenciamento de obras e, portanto, as piscinas estão 
legalizadas, o bar, o refeitório e empreendimentos que lá estão, estão legalizados não 
precisando de licenciamento e de seguida, o comerciante que lá está, que tem no âmbito do 
concurso que fez e que a Junta de Freguesia promoveu em tempos, tem oportunidade de 
protocolar com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim a sua participação das obras que 
serviam como contrapartida do valor das rendas que iria pagar, ou à Associação GRUA, ou à 
Junta de Freguesia, isso era um problema da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim. 
Portanto, existe um pedido expresso por parte da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim a 
dizer isso mesmo e por uma questão de transparência rapidamente leu o pedido da Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim, acima transcrito. Portanto, era mais um contributo modesto 
que a Câmara Municipal, em particular o Senhor Presidente da Câmara está a fazer no sentido 
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de resolver um problema de um industrial do Concelho, um industrial de hotelaria que além 
deste tem outro interesse que é a Residencial e que é o Senhor Rogério. Assim, o Senhor 
Presidente assumiu esse compromisso com ele assim que soube da gravidade e do imperativo 
que era resolver o problema e, portanto, por esta via fica, do ponto de vista da transparência, 
do ponto de vista da defesa do interesse público, o património passar para a Freguesia de 
Canas de Senhorim, dá toda a garantia da defesa do interesse público e continuidade de 
utilização daquele espaço em termos associativos que é, aliás, aquilo que a Junta de Freguesia 
faz e assim existe esta abertura com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim. O Executivo 
Municipal está a manter e a incentivar com a Junta de Freguesia, com todos os Membros da 
Junta de Freguesia de Canas de Senhorim no sentido de corresponder aquilo que é essencial 
na gestão dos próximos três anos, independentemente das opções políticas de cada um, das 
políticas passadas e futuras, que é corresponder às expetativas da população de Canas de 
Senhorim e deixar as quezílias partidárias e pessoais de lado, pois o Senhor Presidente, da sua 
parte e também da parte dos Membros da Junta de Freguesia, vai já ser notório na Feira 
Medieval, é notório nestes aspetos que é preciso regularizar, é notório na Zona Industrial, é 
notório na solução para o cemitério, é notório para a solução para a Quinta da Casa do Frazão, 
é notório para a aquisição de terrenos para indústria que estão em curso em Canas de 
Senhorim e outras, para o Auditório Multiusos que, rapidamente se vai fazer na Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, para tudo é necessário e tem 
que participar a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e tem que haver uma excelente 
relação com a referida Junta de Freguesia, em particular com o seu Presidente Pires e também 
com o Senhor Professor Luis Pinheiro. ------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que não era só o Senhor Presidente que 
estava empenhado na resolução deste problema. Sabia que o Senhor Presidente queria os 
louros todos e que queria, de facto, politizar toda esta situação. Quando o anterior Executivo 
Municipal, em março de 2013, fez esta doação, fê-la a pedido da Junta de Freguesia de Canas 
de Senhorim. Depois dessa data, já ele próprio esteve reunido com o Senhor Rogério, nas 
Piscinas de Canas de Senhorim para resolver a questão. Que o Senhor Presidente não viesse 
dizer que resolvia todas as questões, pois toda a gente estava preocupada em resolver o 
problema do Senhor Rogério, toda a gente, não era só o Senhor Presidente e que não viesse 
pôr-se em bicos de pés. Que isso ficasse claro. ---------------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente Dr. Alexandre João Simões Borges interveio para apenas 
referir que lhe agradava esta revogação essencialmente porque a GRUA sempre foi uma 
associação com uma participação bastante limitada, socialmente limitada e, portanto, parecia-
lhe que assim o escrutínio e a defesa do interesse público ficam reforçados. Segundo sabia a 
GRUA foi apenas constituída por uma impossibilidade legal de na altura a Junta de Freguesia 
de Canas de Senhoria se poder candidatar a alguns financiamentos para a construção da 
piscina e, portanto, dada até a atividade que a GRUA tem tido ultimamente. Queria apenas 
também deixar expresso que lhe agradava esta revogação e a doação à Freguesia de Canas de 
Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação camarária de 12/03/2013, 
relativa à doação do artigo matricial n.º 3764, à GRUA � Grupo de Ação � Associação para o 
Desenvolvimento Cultural e Social de Canas de Senhorim, de acordo com o exposto no ofício 
n.º 141, datado de 18 de setembro de 2014, da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, atrás 
descrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(164/20140924)4.4.DOAÇÃO DO ARTIGO MATRICIAL N.º 3764, Á FREGUESIA DE 
CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO 
---- O Senhor Presidente afirmou que nos mesmos termos da informação e a pedido da Junta 
de Freguesia de Canas de Senhorim e nos mesmos termos da deliberação que ora se revoga, 
que aqui se dão por reproduzidos, faz-se a doação do artigo matricial n.º 3764 à Freguesia de 
Canas de Senhorim, nessa deliberação devidamente identificado, além do número do artigo 
tem a identificação correta do artigo matricial, Freguesia e confrontações. ------------------------ 
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a doação do artigo matricial n.º 3764, à 
Freguesia de Canas de Senhorim, na sequência do deliberado no ponto anterior. -----------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira pediu para também ser aprovado na 
presente reunião o ponto seguinte, até porque ele também precisava de se ausentar. ------------  
 

5 � RECURSOS HUMANOS 
 

(165/20140924)5.1.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE 
RECRUTAMENTO PARA O PREENCHIMENTO DE VÁRIOS POSTOS DE 
TRABALHO � PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO 
POR TEMPO DETERMINADO A TEMPO PARCIAL � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 8621, datada de 15 de setembro de 2014, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira de Recursos Humanos e Saúde, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de vários 
postos de trabalho � Professores, em regime de contrato de trabalho por tempo determinado 
a tempo parcial --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Os princípios consignados no Regime Jurídico da Autonomia, Administração e Gestão 
de Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, 
aprovado pelo Decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe foi dada pelo 
Decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho, conjugado com o disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro e no Decreto-lei nº 144/2008, de 28 de julho, que atribuem às autarquias locais 
responsabilidades em matéria de educação pré-escolar e do 1º ciclo de ensino básico 
nomeadamente, no âmbito das atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino 
básico, prevista e regulada no Anexo ao Despacho do Ministro da Educação com o nº 9265-
B/2013, publicado na 2ª série do Diário da República nº 134, em 15 de julho 2013. ------------
----- Tendo em conta que é de relevante interesse público o desenvolvimento das atividades 
do enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico, cujas atividades se revelam 
essenciais para o desenvolvimento das crianças, assegurando o seu sucesso escolar futuro e 
adaptando os tempos de permanência na escola às necessidades de uma sociedade moderna, 
visando garantir que esses tempos de permanência na escola sejam pedagogicamente ricos e 
complementares das aprendizagens associadas à aquisição de competência básicas nas áreas 
da expressão artística e do inglês, para assegurar o desenvolvimento das referidas atividades 
o Município necessita de proceder à contratação de técnicos especializados nas áreas de 
atividade lúdica expressiva e inglês, por não existir nos recursos humanos do Município 
técnicos habilitados para desenvolver tais atividades. ------------------------------------------------
----- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal em reunião ordinária da assembleia 
municipal em 14 de Janeiro de 2014, onde foram previstas estas despesas, e de reunião 
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interna que contou com a presença dos representantes dos dois Agrupamentos de escolas do 
Concelho, concluiu-se, que dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal 
comum para o preenchimento de vários postos de trabalho � Professores para as Atividades 
de Enriquecimento Curricular, da carreira geral de Técnico Superior, em regime de contrato 
de trabalho por tempo determinado a tempo parcial. Considerando que os lugares a 
preencher se encontram vagos em virtude de ter terminado o ano letivo, torna-se necessário 
abrir um procedimento concursal para o ano letivo 2014/2015 para recrutar treze 
Professores, em regime de contrato de trabalho por tempo determinado a tempo parcial, para 
as Atividades de Enriquecimento Curricular: - 7 Lugares para Professores do Ensino de 
Inglês e 6 Lugares para Professores de Atividades Lúdico Expressivas de forma a garantir o 
bom funcionamento das Escolas do Ensino Básico ao nível do ensino das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, no âmbito do Despacho do Ministro da Educação com o nº 9265-
B/2013, publicado na 2ª série do Diário da República nº 134, em 15 de julho 2013. ------------
------ Havendo dezasseis lugares vagos no Mapa de Pessoal, de Técnico Superior, para 
Professores na área das Atividades de Enriquecimento Curricular, e tendo em conta o 
disposto nos n.ºs 3.º, 4 e 5 do artigo 30.º e nos n.ºs 1.º e 2.º do artigo 31.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, as verbas 
orçamentais dos serviços afetas a despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos 
com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho 
previstos, e não ocupados nos mapas de pessoal aprovados. ---------------------------------------- 
---- A contratação destes técnicos visa o desenvolvimento de uma atividade precisamente 
definida e não duradoura, assegurando necessidades temporárias que se desenvolvem no 
período do ano letivo, de outubro a junho, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, a termo resolutivo certo e a tempo parcial. ------------------------------------------------- 
---- Tendo ainda em conta, que o artigo 11º do Despacho do Ministro da Educação com o nº 
9265-B/2013, publicado na 2ª série do Diário da República nº 134, em 15 de julho 2013, 
determina expressamente que as entidades promotoras das atividades de enriquecimento 
curricular utilizem obrigatoriamente, em matéria de recrutamento e contratação dos 
respetivos técnicos, os mecanismos previstos no Decreto-lei nº 212/2009, de 3 de Setembro, 
que prevê um procedimento célere que visa permitir de forma expedita, mas rigorosa, rápida 
e eficaz a contratação dos técnicos para o desempenho daquelas atividades. Nessa 
conformidade e de acordo com o do disposto no nº 7 do art. 6º do Decreto-Lei n.º 212/2009, 
de 3 de Setembro, o Município utilizará como método de seleção apenas o da avaliação 
curricular. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Verificada a existência de relevante interesse público no recrutamento e ponderada a 
carência de recursos humanos no setor de atividade a que se destina, informo V.ª Ex.ª que 
para a abertura do Procedimento Concursal de Recrutamento acima referenciado, é 
necessária a aprovação do Órgão Deliberativo sob proposta do Órgão Executivo, nos termos 
do previsto nos n.ºs 3.º, 4 e 5 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho e complementarmente nos termos do art. 64º da 
Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014), aplicável ao caso 
por força do disposto no artigo 65.º, n.º7 do mesmo diploma legal, para que assim se possa 
iniciar o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho 
previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indica em tabela. ----
-------- Esta decisão deverá assentar igualmente na redação dos n.ºs 3.º, 4 e 5 do artigo 30.º 
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da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho e complementarmente, deverá ser igualmente designado e constituído um júri, nos 
termos do Artigo 20º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. --------------------------------- 
---- A tabela seguinte indica a caracterização dos respetivos Postos de Trabalho, e as habilitações  
literárias exigidas: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ref.ª. 
 

Postos de 
trabalho 
 

Caracterização do Posto de Trabalho 
Habilitações 
Literárias 
exigidas 

A Professores 
de Inglês 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à 
carreira geral e categoria de Técnico Superior, conforme, 
referido no n.º 2, do artigo 88, da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 
20 de junho. 
- Professores de Inglês - Licenciatura em Inglês, 
habilitações profissionais ou próprias para a docência da 
disciplina de inglês no ensino básico; pós graduação em 
ensino de línguas estrangeiras (inglês) na educação pré-
escolar e no 1º ciclo do ensino básico; cursos 
reconhecidos a nível internacional e experiência 
comprovada de ensino da língua inglesa. 

Licenciatura 

B 

Professores 
de 
Atividades 
Lúdico - 
Expressivas 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à 
carreira geral e categoria de Técnico Superior, conforme, 
referido no n.º 2, do artigo 88, da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 
20 de junho. 
- Professores de Atividades Lúdico - Expressivas - 
Licenciaturas em: Educação de Infância; Ensino Básico; 
na área das Artes, da Animação Cultural e na área da 
Educação Física ou Desporto - habilitações profissionais 
ou próprias para a docência das mesmas. 

Licenciatura 

 

---- À Consideração Superior de V.ª Exa.�----------------------------------------------------------- 
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, Dr.ª José Manuel Borges da Silva, que a seguir se transcreve: ----------------------------
---- �À Reunião de Câmara. Concordo. Nos termos do n.º 5 e 6 do artigo 6.º da LVCR, em 
caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores abrangidos 
pelo n.º 5, do art. 6º, da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, deverá proceder-se ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo determinado ou 
sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida. Nos termos do Artigo 20º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, o júri será constituído, pelos seguintes 
elementos: Presidente: Dra. Sónia Soares Baptista � Técnica Superior. Vogais efetivos: Dra. 
Lucília Maria Cabral Ferreira - Técnica Superior, que substituirá a Presidente nas suas 
faltas e impedimentos e Dra. Susana Alexandra Aires Leandro Almeida Cardoso � Técnica 
Superior. Vogais suplentes: Dra. Célia dos Anjos Pais Amaral Tavares e Dra. Paula Celeste 
Lourenço Vitória � Técnico Superior.� ----------------------------------------------------------------- 
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---- Presente, também, a Proposta n.º 8627, datada de 17 de setembro de 2014, do Senhor 
Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------
---- Assunto: Abertura de Procedimento para a contratação excecional de Técnicos que 
asseguram o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular (AEC), através de 
relação jurídica de emprego público, por tempo determinado (termo resolutivo certo), a 
tempo parcial, sujeito a aprovação pela assembleia Municipal nos termos do disposto no n.º7 
do artigo 65.º, conjugado com o n.º2 do artigo 64.º da lei n.º83-C/2013, de 31 de dezembro, 
alterada pela lei n.º13/2014, de 14 de março. ---------------------------------------------------------- 
---- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 
137/2012, de 2 de julho, conjugado com o disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
no Decreto-lei nº 144/2008, de 28 de julho, que atribuem às autarquias locais 
responsabilidades em matéria de educação pré-escolar e do 1º ciclo de ensino básico 
nomeadamente, no âmbito das atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino 
básico, prevista e regulada no Anexo ao Despacho do Ministro da Educação com o nº 9265-
B/2013, publicado na 2ª série do Diário da República nº 134, em 15 de julho 2013. ------------
----- É de grande interesse público o desenvolvimento das atividades do enriquecimento 
curricular no 1º ciclo do ensino básico, nomeadamente por se revelarem essenciais para o 
desenvolvimento das crianças; assegurar o seu sucesso escolar futuro; adaptar os tempos de 
permanência na escola com as necessidades de uma sociedade moderna; garantir que esses 
tempos de permanência na escola sejam pedagogicamente ricos e complementares das 
aprendizagens associadas à aquisição de competências básicas, no que se refere às áreas das 
Atividades Lúdico-Expressivas e do Inglês. ------------------------------------------------------------ 
---- Para assegurar o desenvolvimento das referidas atividades, o Município necessita de 
proceder à contratação de técnicos especializados, nas áreas das Atividades Lúdico-
Expressivas e Inglês, por não existir nos recursos humanos do Município técnicos habilitados 
para desenvolver tais atividades. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A definição do número de técnicos a contratar varia anualmente, uma vez que está 
dependente do número de alunos que se inscrevem para frequentar as referidas atividades de 
enriquecimento curricular. Considerando que a contratação dos técnicos no âmbito das 
atividades de enriquecimento curricular visa o desenvolvimento de uma atividade 
precisamente definida e não duradoura e assegurar necessidades temporárias que se 
desenvolvem no período do ano letivo de setembro a junho, a modalidade do contrato de 
trabalho em funções públicas a celebrar com os referidos técnicos será o contrato de 
trabalho a termo resolutivo e a tempo parcial. ---------------------------------------------------------
--------------- O Decreto-Lei nº 212/2009, de 3 de setembro, veio regulamentar o regime 
aplicável à contratação de técnicos que asseguram o desenvolvimento das atividades de 
enriquecimento curricular (AEC), estabelecendo um procedimento célere que visa permitir, 
de forma expedita mas rigorosa, assegurar a rápido e a eficaz contratação dos técnicos para 
o desempenho das mesmas. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A exigência legal de um procedimento célere associado ao número elevado de docentes 
que normalmente se candidatam ao exercício de tais funções, que ultrapassaram o número de 
200 nos últimos anos, torna a realização da entrevista de avaliação de competências 
impraticável por retirar ao procedimento a celeridade necessária e legalmente prevista, nos 
termos do disposto no nº 7 do art. 6º do Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro. Assim, o 
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Município deverá utilizar como método de seleção apenas o da avaliação curricular. ----------
----- Considerando que face ao regime imperativo de controlo do recrutamento de 
trabalhadores nas autarquias locais previsto no art. 64º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2014), aplicável ao caso por força do disposto no 
artigo 65.º, n.º7 do mesmo diploma legal, o Município para proceder à abertura de 
procedimento concursal com vista à contratação de técnicos que não possuam uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, tem que 
solicitar à Assembleia Municipal autorização para o efeito. -----------------------------------------
------- Ao abrigo do disposto no nº 2 do art. 64º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, e do 
art. 6º do Decreto-lei nº 212/2009, 3 de setembro, proponho que seja concedida autorização e 
seja aprovado o presente procedimento concursal, sujeito às demais normas que possam 
emergir da publicação legislativa que entretanto venha ocorrer inerente a esta matéria. ------
------- Mais proponho que o procedimento concursal obedeça às seguintes condições: ---------
-------- 1) À abertura excecional de procedimento concursal com vista à constituição de 
relação jurídica de emprego por tempo determinado, destinado a candidatos que não 
possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
constituída, para a contratação de técnicos para o desenvolvimento das Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) nas Escolas do Ensino Básico do Concelho de Nelas. ------
----------- 2) O número de técnicos a contratar será: --------------------------------------------------
------------ - I. 7 Professores de Inglês; ------------------------------------------------------------------
------------- - II. 6 Professores das Atividades Lúdico-Expressivas. ---------------------------------
------------- 3) Os contratos de trabalho a celebrar com tais técnicos regem-se pelo disposto 
na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho, com as especificidades constantes do Decreto-Lei nº 212/2009, de 3 de setembro. ------
------------------ 4) O contrato de trabalho a celebrar é a termo resolutivo e a tempo parcial 
pelo período correspondente ao ano letivo de 2014/2015, que  terá início em meados de 
outubro de 2014 e termina em 30 de junho de 2015, e os horários de trabalho dos técnicos 
serão determinados de acordo com as funções específicas que estes irão desempenhar. --------
------------------ 5) As funções serão desempenhadas no âmbito das atividades de 
enriquecimento curricular nas Escolas do 1º Ciclo nos Agrupamentos de Escolas do 
Concelho de Nelas, podendo ainda os técnicos serem chamados a prestar apoio pedagógico 
fora dos horários e dias de trabalho inicialmente estabelecidos; durante o período de 
interrupção letiva; em iniciativas do Município ou em iniciativas e atividades em que o 
Município seja parceiro relacionadas com as crianças do pré-escolar ou do ensino básico. --- 
---- 6) Caraterização das funções: os técnicos a contratar devem exercer as suas funções com 
responsabilidade profissional e autonomia técnica e científica. Os técnicos devem 
desenvolver a sua atividade profissional de acordo com os objetivos definidos no projeto 
educativo do agrupamento de escolas e no plano anual de atividades em articulação com os 
representantes do Município de Nelas, seus parceiros, os Agrupamentos, os departamentos de 
cada área curricular; os professores titulares de turma; e os encarregados de educação e 
fundamentalmente, a execução das atividades de enriquecimento curricular em articulação 
com todas as atividades curriculares e definição e desenvolvimento das atividades em 
conjugação com o professor titular de turma. São funções dos técnicos em geral: lecionar a 
disciplina para que se encontre habilitado de acordo com as necessidades dos alunos que lhe 
são confiados. Planear, organizar e preparar as atividades letivas dirigidas às turmas que 
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lhe são distribuídas; conceber, aplicar corrigir e classificar os instrumentos de avaliação das 
aprendizagens; promover, organizar e participar em todas as atividades complementares, 
curriculares e extracurriculares, incluídas no plano de atividades ou projeto educativo das 
escolas, dentro e fora do recinto escolar; participar nas atividades de avaliação dos alunos e 
da escola; e participar em reuniões de avaliação ou outras reuniões convocadas pelo 
Município, pelo Agrupamento de Escolas ou pelos professores titulares de turma. --------------
------------------- 7) Os requisitos e critérios de admissão: -------------------------------------------- 
---- - 1. Requisitos Gerais de Admissão previstos no artigo 17º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho: ---------------------------------
----- - a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por 
convenção internacional ou por lei especial; ----------------------------------------------------------
----- - b) 18 anos de idade completos; ------------------------------------------------------------------- 
---- - c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício 
daquelas que se propõe desempenhar; ------------------------------------------------------------------
----- - d) Possuir a robustez física e psíquica indispensável ao exercício das funções; ----------
------ - e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória. --------------------------------------------
------- - 2. Requisitos Específicos de Admissão � Perfil e habilitações dos Técnicos a 
contratar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - a) Professores de Inglês - Licenciatura em Inglês, habilitações profissionais ou próprias 
para a docência da disciplina de inglês no ensino básico; pós graduação em ensino de 
línguas estrangeiras (inglês) na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico; cursos 
reconhecidos a nível internacional e experiência comprovada de ensino da língua inglesa. ---
----- - b) Professores de Atividades Lúdico - Expressivas - Licenciaturas em: Educação de 
Infância; Ensino Básico; na área das Artes, da Animação Cultural e na área da Educação 
Física ou Desporto - habilitações profissionais ou próprias para a docência das mesmas. -----
----- 8) Métodos de Seleção: -------------------------------------------------------------------- 
---- Em execução do disposto no nº 7 do art. 6º do Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de 
setembro, o método de seleção a utilizar no presente procedimento é o da avaliação 
curricular incidente sobre as funções que os candidatos têm desempenhado. --------------------
----- A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20, com valoração até às 
centésimas e terá por base a avaliação curricular. ----------------------------------------------------
---- Avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente, 
a habilitação académica ou profissional; percurso profissional no âmbito das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, relevância da experiência adquirida, a área de residência e a 
continuidade pedagógica nas AEC no Concelho. Esta será expressa numa escala de 0 a 20, 
com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética 
ponderada das classificações dos elementos a avaliar, determinada pela ponderação da 
Habilitação Académica (HA); a Experiência Profissional no âmbito das Atividades de 
Enriquecimento Curricular (EP); Continuidade Pedagógica nas AEC no Concelho (CPC), 
Área de Residência (AR) e a Formação Profissional (FP), e resultará da aplicação da 
seguinte fórmula: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- AC= (HA+EP+CPC+AR+FP)/5. ------------------------------------------------------------------- 
---- Habilitações Académicas (HA): ---------------------------------------------------------------------
---- Professores de Inglês: --------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

 
 

    
 
 
 
 

Reunião de 24/09/2014 

47 
 

---- - Licenciatura em Inglês; habilitações profissionais ou próprias para a docência da 
disciplina de inglês no ensino básico - 20 valores.----------------------------------------------------- 
---- - Pós graduação em ensino de línguas estrangeiras (inglês) na educação pré-escolar e no 
1º ciclo do ensino básico � 18 valores. ------------------------------------------------------------------ 
---- - Cursos reconhecidos a nível internacional e experiência comprovada de ensino da 
língua inglesa � 16 valores. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Professores de Atividades Lúdico-Expressivas: ---------------------------------------------------
---- - Licenciaturas em: Educação de Infância; Ensino Básico; na área das Artes, da 
Animação Cultural e na área da Educação Física ou Desporto - habilitações profissionais ou 
próprias para a docência das mesmas � 20 valores. --------------------------------------------------
---- - Outras Licenciaturas � 16 valores. ---------------------------------------------------- 
---- Experiência Profissional (EP) � é ponderada a experiência profissional, no âmbito das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, que se encontre devidamente justificada e 
contabilizada: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Até 150 dias de tempo de serviço para efeitos de concurso � 10 valores; -------------------
----- - De 151 a 200 dias de tempo de serviço para efeitos de concurso � 12 valores; -----------
------ - De 201 a 250 dias de tempo de serviço para efeitos de concurso � 14 valores; ----------
------- - De 251 a 300 dias de tempo de serviço para efeitos de concurso � 16 valores; ---------
-------- - De 301 a 350 dias de tempo de serviço para efeitos de concurso � 18 valores; --------
--------- - De 351 a 400 dias de tempo de serviço para efeitos de concurso � 19 valores; -------
---------- - A partir de 401 dias de tempo de serviço para efeitos de concurso � 20 valores. ----
----------- Continuidade Pedagógica nas AEC no Concelho (CPC)  -------------------------------- 
---- Até 1 ano letivo � 10 valores; ------------------------------------------------------------------------
---- [1 a 2 anos[ � 12 valores; ----------------------------------------------------------------------------
----- [2 a 3 anos[ � 14valores; ----------------------------------------------------------------------------
------ [3 a 4 anos[ � 16 valores; --------------------------------------------------------------------------
-------- [4 a 5 anos[ � 18 valores; ------------------------------------------------------------------------
-------- [5 a 6 anos[ � 19 valores; ------------------------------------------------------------------------
--------- 6 anos ou mais �20 valores. ---------------------------------------------------------------------
--------- Área de Residência (AR). ------------------------------------------------------------------------
-------- - No Concelho � 20 valores; ---------------------------------------------------------------------
--------- - Fora do Concelho � 10 valores; --------------------------------------------------------------
---------- - Fora do Distrito � 8 valores. -----------------------------------------------------------------
----------- Formação Profissional (FP) - considerando-se as áreas de formação e 
aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias 
ao exercício da função, tendo em conta o seguinte: --------------------------------------------------- 
---- - Não frequência de quaisquer ações de formação � 10 valores; -------------------------------
----- - Frequência de ação de formação relacionada com a área disciplinar do lugar a prover 
� 10 + 1 valores por cada ação, até ao limite de 20 valores. ----------------------------------------
-------- 9) Quotas de Emprego � os candidatos com deficiência devem declarar, no formulário 
de admissão, sob compromisso de honra, o grau de incapacidade e o tipo de deficiência, bem 
como as respetivas capacidades de comunicação/expressão a utilizar no processo de 
recrutamento. É garantida a reserva de 2 lugares para candidatos com deficiência, por força 
do disposto no nº 1 do artigo 3º do Decreto-lei nº 29/2001, de 3 de fevereiro. --------------------
-------- 10) Critérios de Ordenação Preferencial: -----------------------------------------------------
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---------- Em situações de igualdade de valoração, têm preferência na ordenação final: --------
------------ a) Os candidatos que se encontrem numa das situações configuradas pela Lei 
como preferenciais. Os candidatos com deficiência têm preferência em caso de igualdade de 
classificação, por força do nº 3 do artigo 3º do Decreto-lei nº 29/2001, de 3 de fevereiro; -----
----- b) A ordenação dos candidatos que se encontrem em igualdade de valoração e em 
situações não configurada pela lei como preferencial é efetuada, da forma decrescente: ------
------ - Em função de quem tenha prestado mais tempo de serviço de lecionação das AEC, no 
Concelho de Nelas; -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Subsistindo o empate: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Residência no Concelho de Nelas; ----------------------------------------------------------------
----- - Continuidade Pedagógica; ------------------------------------------------------------------------
------ - Nota final de Curso; -------------------------------------------------------------------------------
------ - A idade do candidato, prevalecendo o mais idoso. --------------------------------------------
------ 11) A lista unitária de ordenação final, depois de homologada, é notificada aos 
candidatos, afixada no placard no Município de Nelas e disponibilizada na página eletrónica 
do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 12) A lista de ordenação final, desde que contenha candidatos que cumpram os requisitos 
e perfil exigidos, em número superior às vagas publicitadas, considera-se como reserva de 
recrutamento até ao final do respetivo ano letivo. -----------------------------------------------------
---- 13) Remuneração: Professores Licenciados -10,58�/hora. --------------------------------------
----- 14) O Júri do procedimento concursal é composto pelos seguintes elementos: 
Presidente: Dra. Sónia Soares Baptista � Técnica Superior. Vogais efetivos: Dra. Lucília 
Maria Cabral Ferreira � Técnica Superior, que substituirá a Presidente nas suas faltas e 
impedimentos e Dra. Susana Alexandra Aires Leandro Almeida Cardoso � Técnica Superior. 
Vogais suplentes: Dra. Célia dos Anjos Pais Amaral Tavares - Técnica Superior e Dra. Paula 
Celeste Lourenço Vitória � Técnica Superior. ---------------------------------------------------------
------ 15) Formalização das Candidaturas: A candidatura é formalizada através do 
preenchimento do formulário eletrónico disponível no sítio da internet, da Direção Geral dos 
Recursos Humanos da Educação nos dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2014, 
devendo os candidatos entregar nesse período pessoalmente, nos Recursos Humanos/Serviço 
de Pessoal do Município de Nelas ou enviar por correio registado e com aviso de receção, 
expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, para o 
Município de Nelas, Praça do Município, 3520-001 Nelas, sob pena de exclusão os seguintes 
documentos: curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado, do qual deverá 
constar o seguinte: a identificação pessoal, habilitações literárias e profissionais, formação e 
experiência profissional (comprovando com declarações das entidades patronais) e 
Certificado de Habilitações com a média final de curso, fotocópia do certificado de 
habilitações literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão e 
comprovativo de residência no Concelho. Não serão aceites documentos de candidaturas 
enviados por correio eletrónico. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 16) A aceitação da colocação pelo candidato deve efetuar-se, por via eletrónica, no 
decurso de dois dias úteis seguintes ao da comunicação da colocação. Na ausência de 
aceitação da colocação pelo candidato dentro do referido prazo, procede-se, de imediato, à 
comunicação da colocação ao candidato que se encontre imediatamente posicionado, que 
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deverá aceitar a colocação, por via eletrónica, também no decurso de dois dias úteis 
seguintes ao da comunicação. -------------------------------------------------------------------------- 
---- 17) No prazo de 10 dias úteis a contar da data da colocação do candidato, este deve 
entregar no Município os seguintes documentos: ------------------------------------------------------
---- a) Prova do cumprimento das leis de vacinação obrigatória; ----------------------------------
------ b) Certidão do Registo Criminal; -----------------------------------------------------------------
------- c) Certidão de robustez física e de perfil psíquico para ao exercício da função. ----------
-------- Em caso de incumprimento da obrigação de entrega dos documentos supra 
enumerados no Município, considera-se sem efeito a aceitação da colocação pelo candidato, 
procede-se, de imediato, à comunicação da colocação ao candidato que se encontre 
posicionado a seguir, que deverá aceitar a colocação, por via eletrónica, também no decurso 
de dois dias úteis seguintes ao da comunicação. ------------------------------------------------------- 
---- Por solicitação do candidato, devidamente fundamentada, dirigida à Presidente da 
Câmara Municipal, pode ser autorizada a prorrogação de prazo até ao limite máximo de 10 
dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- 18) O aviso da abertura do procedimento concursal deverá ser publicado no Jornal de 
Noticias e no Diário Regional de Viseu e na página eletrónica do Município no endereço 
www.cm-nelas.pt. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 19) A eficácia do presente procedimento e da contratação dos técnicos fica sujeito a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Nelas, na próxima sessão ordinária que se 
realizará no dia 26 de setembro.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que este ponto tinha a ver com o funcionamento das AEC,s, 
referiu as informações acima descritas, todo o procedimento que é necessário encetar para o 
Executivo Municipal assegurar as atividades de enriquecimento curricular, que no presente 
ano letivo vão ser Inglês, Atividades Lúdicas Expressivas, Desporto e Música São essas as 
atividades e, portanto, era a abertura do concurso. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que tinha duas, ou três 
dúvidas, mas devido ao adiantado da hora e também não eram de carater muito importante. ---
---- O Senhor Presidente afirmou que seriam esclarecidas depois no retomar da presente 
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal de 
recrutamento para o preenchimento de vários postos de trabalho � Professores, em regime de 
contrato de trabalho por tempo determinado a tempo parcial, nos termos e de acordo com a 
informação interna n.º 8621, da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira de Recursos 
Humanos e Saúde e da proposta n.º 8627, do Senhor Presidente da Câmara, atrás descritas, 
devendo este assunto ser presente à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, para 
aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(166/20140924)5.2.RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA NA ÁREA DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 
COM VERA LÚCIA DA SILVA COSTA FERREIRA � APROVAÇÃO  
---- Presente o parecer n.º 8583, datado 15 de setembro de 2014, do Senhor Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------- 
---- Pedido de parecer, nos termos do artigo 73.º, n.os 4 e 11 da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro, e n.º1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual 
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redação - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
MODALIDADE DE AVENÇA -------------------------------------------------------------------------- 
---- Justificação --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 73.º, n.os 4 e 11 da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, a 
celebração de contratos de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do 
órgão executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este parecer depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 5 do artigo 73.º da 
referida lei, com as devidas adaptações: ----------------------------------------------------------------
----- a) Verificação do disposto no n.º 2 do artigo 32.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, adiante designada LGTFP, aprovada pela Lei n.º35/2014, de 20 de junho [uma vez 
que a Lei n.º12-A/2008, de 27 de fevereiro, foi revogada pela Lei n.º35/2014, de 20 de junho - 
artigo 42.º, n.º, alínea c)], e no Decreto-Lei n.º47/2013, de 5 e abril, alterado pela Lei 
n.º66/2013, de 27 de agosto, e da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial 
apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; ----------------------
------ b) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade 
requerente; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Verificação do cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 73.º. ---------------------------
---- Os termos e tramitação do referido parecer são regulados pela portaria referida no n.º 1 
do artigo 6.º do Decreto-Lei 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação. ----------------
---------- Ora, dispõe o artigo 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei 209/2009, de 3 de setembro, alterado 
pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Sem prejuízo dos requisitos referidos nas alíneas c) e d) do n.º2 do artigo 35.º da Lei 
n.º12-A/2008, de 27 de fevereiro, a celebração de contratos de tarefa e avença depende de 
prévio parecer favorável do órgão executivo relativamente à verificação do requisito referido 
na alínea a) do n.º 2 do mesmo artigo, sendo os termos e a tramitação desse parecer 
regulados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das autarquias 
locais, das finanças e da Administração Pública.� ---------------------------------------------------- 
---- De salientar que a norma que atualmente corresponde ao conteúdo das alíneas a), c) e d) 
do n.º2 do artigo 35.º da Lei n.º12-A/2008, de 27 de fevereiro, é o artigo 32.º, n.º1, alíneas a), 
b) e c) da LGTFP. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Nos termos do artigo 1.º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, �a presente portaria 
regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, previsto no n.º 4 
do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e nos artigos n.os 2 e 3 do artigo 32º 
da Lei n.º35/2014, de 20 de junho�. --------------------------------------------------------------------- 
---- No objeto da portaria não consta qualquer referência ao artigo 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei 
209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, normativo para o qual remete o artigo 
73.º, n.º 11 da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. ------------------------------------------------
---------- Nestes termos, somos de parecer que, as limitações impostas pela Portaria n.º 
16/2013, de 17 de janeiro, não se aplicam às autarquias locais. ------------------------------------
-------------------- O artigo 2.º da referida portaria menciona que os termos e tramitação nela 
previstos se aplicam a todos os contratos de aquisição de serviços, nomeadamente nas 
modalidades de tarefa e de avença e, ou, cujo objeto seja a consultadoria técnica, 
designadamente jurídica, arquitetónica, informática ou de engenharia, celebrados por órgãos 
e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º35/2014, de 20 de junho (porque a 
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Lei n.º12-A/2008, de 27 de fevereiro, foi revogada), no entanto, o nosso entendimento 
relativamente à aplicação do diploma à administração autárquica mantém-se, pois o diploma 
que adapta à administração autárquica o disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de fevereiro, 
agora Lei n.º35/2014, de 20 de junho, é o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua 
atual redação, e este não consta do objeto da referida portaria. ------------------------------------ 
---- Assim, o parecer prévio vinculativo do contrato de prestação de serviços terá em 
consideração, a título meramente indicativo, as instruções patentes no artigo 3.º da portaria, 
cabendo ao executivo conceder parecer favorável ou não favorável à celebração dos 
contratos de prestação de serviços. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Tratando-se de contratos de avença � têm como objeto prestações sucessivas no exercício 
de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar a todo o tempo, 
por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de prorrogação tácita, com 
aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar � não nos parece proporcional 
condicionar o parecer favorável às situações constantes do artigo 4.º da Portaria, para além 
do facto de, salvo melhor opinião, considerarmos que a Portaria n.º 16/2013, de 17 de 
janeiro, não se aplica à administração local. ----------------------------------------------------------
---------------- Pedido de parecer ----------------------------------------------------------------------- 
---- O contrato de prestação de serviços objeto deste pedido de parecer abrange a área da 
Contabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O contrato revestirá a modalidade de avença, isto é, tem como objeto prestações 
sucessivas no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito 
cessar a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de 
prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar. ---------------
------ Não se trata de trabalho subordinado, pois será prestado com autonomia, bem como 
não se encontrará sujeito à disciplina e direção do órgão nem irá impor o cumprimento de 
horário de trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seria inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego 
público, pois o trabalho a executar é limitado ao términus dos processos que se encontram 
pendentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A escolha deste procedimento de contratação deve-se ao facto de ser o mais adequado 
aos objetivos a atingir, isto é, os contratos de prestação de serviços na modalidade de avença 
podem ser feitos cessar a todo o tempo, não impondo às partes obrigação de indemnizar, bem 
como não obriga os avençados a um regime de exclusividade. --------------------------------------
---- O contrato de prestação de serviço na modalidade de avença terá como valor da 
prestação mensal 725,00�. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em anexo a esta informação seguem a cópia do documento extraído da consulta à BEP, 
sobre a existência de candidatos em situação de mobilidade especial ou em outros 
instrumentos de mobilidade e confirmação de cabimento orçamental, exigidas pelo artigo 
73º, n.º 5, alíneas a) e b) da Lei n.º83-C/2013, de 31 de dezembro, com as devidas 
adaptações. 
Nestes termos, caberá ao órgão executivo emitir parecer sobre a renovação do contrato de 
prestação de serviços aqui proposto.� ------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, a informação interna n.º 8584, datada de 22 de setembro de 2014, da 
Unidade Orgânica Administrativa e Financeira de Recursos Humanos e Saúde, que a seguir 
se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Renovação de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria na área da Gestão e 
Administração Autárquica com Vera Lúcia da Silva Costa Ferreira -------------------------------
----- O Município de Nelas elaborou através da Comunidade Intermunicipal da Região Dão 
Lafões (CIMRDL), uma candidatura ao POPH, no que respeita à Gestão Financeira e 
Orçamental e Pocal, cujo objetivo foi a implementação da contabilidade de custos, 
reengenharia de processos, visando uma reorganização do processo de compras/gestão de 
stocks e a criação de um novo Sistema de Controlo Interno, que espelhasse melhor a 
realidade da Autarquia. O Sistema de Controlo interno, inclui a �Norma de Controlo Interno 
de Inventário e Cadastro do Património Municipal� e a �Norma de Controlo Interno das 
obras Municipais� e deverá ser aplicado por todos os serviços do Município. A 
complexidade, impõe um apoio técnico especializado que permita a correta aplicação desses 
normativos. --------- Esse apoio consubstancia-se na aplicação do Novo Sistema de Controlo 
Interno e na implementação da Contabilidade de Custos, e no apoio técnico de outros 
domínios da área Financeira, nomeadamente no que respeita à aplicação da Lei 8/2012, de 
21 de fevereiro � Lei dos compromissos, e à Lei 43/2012 de 28 de agosto � que cria o 
Programa de Apoio à Economia Local � PAEL. ------------------------------------------------------- 
---- Neste contexto, é fundamental dar continuidade ao trabalho iniciado e assegurar o 
cumprimento das obrigações e compromissos legais do município, uma vez que a Dra. Vera 
Ferreira desempenhou as suas funções, de forma exemplar e com bastante profissionalismo, 
pautando o seu trabalho pelo estrito cumprimento das normais legais, torna-se necessário 
renovar esta assessoria para levar a efeito os objetivos definidos. ---------------------------------
------ Nos termos do artigo 32.º, n.º1 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º35/2014, de 20 de junho: --------------------------------------------------------
----------------- �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter lugar 
quando, cumulativamente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente 
o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ----------------------
--------- b) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços; --------------------------------
--------- c) Seja comprovada pelo prestador de serviços a regularidade da sua situação fiscal 
e perante a segurança social.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º35/2014, de 20 de junho, designadamente no 
que respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, 
sendo que, nos termos do n.º11 do referido artigo, bem como o artigo 6.º n.º1 do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, nas autarquias locais, o parecer é da 
competência do órgão executivo. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce estas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
pessoal quer profissional, proponho ao Senhor Presidente da Câmara, nos termos do artigo 
32.º da Lei n.º35/2014, de 20 de junho, adaptada à administração autárquica pelo Decreto-
Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril; conjugado 
com o artigo 73.º, n.º 11 da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, a renovação do contrato de 
aquisição de serviços, em modalidade de avença, pelo período de um ano. -----------------------



 
Fls.__________ 

 
 

    
 
 
 
 

Reunião de 24/09/2014 

53 
 

----- Estimo como valor máximo 8.700,00� acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, se 
devido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente referiu-se às informações dos Serviços, acima descrita, mencionou 
que o Executivo Municipal tem vindo a renovar os contratos de prestação de serviços e ia 
continuar a fazê-lo, nos casos em que o Executivo Municipal verifica que estas pessoas são 
absolutamente essenciais ao serviço, no caso da Vera Lúcia ao setor da Contabilidade. Vai ser 
assim no caso da Dr.ª Marta Bilhota, uma excelente profissional, que vinha da Câmara 
anterior, antes que o Senhor Vereador Dr. Marques peça a palavra. O Senhor Presidente da 
Câmara concorda com isso. Tinha pena que a situação das referidas trabalhadoras continue 
sempre a ser uma situação precária. ---------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Marques afirmou que qualquer dia o Senhor Presidente pagava o 
PAEL e que já resolvia a situação das referidas trabalhadoras, que fizesse isso. ------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que ia fazer isso e que ia tentar fazer isso e resolver o 
problema dos trabalhadores da Câmara Municipal. Ia tentar resolver isso, sim senhor. ---------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, o pedido de parecer atrás descrito, 
referente à renovação de um contrato de prestação de serviços na modalidade de avença, bem 
como aprovar a renovação de um contrato de prestação de serviços, com base no 
procedimento existente, pelo valor mensal de 725,00 �, pelo período de um ano, que a seguir 
se indica: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Para os serviços de assessoria na área da Gestão e Administração Autárquica, Vera 
Lúcia da Silva Costa Ferreira, nos termos e de acordo com o descrito nas informações do 
Senhor Presidente da Câmara e da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira de Recursos 
Humanos e Saúde, atrás descritas. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques apresentou a seguinte declaração de voto: �Eu 
voto favoravelmente e congratulo-me pela renovação deste contrato que vem, exatamente, 
demonstrar que quando a Senhora Dr.º Vera entrou nesta Câmara não foi por compadrio, 
conforme fomos acusados, mas sim pela sua competência e determinação, essencial para os 
Serviços da Câmara Municipal.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira referiu que há cerca de meio ano atrás 
estavam a fazer a renovação do contrato da Senhora Dr.ª Vera por uma questão de 
desemprego. Achava que nessa altura podiam ter feito logo a renovação anual e escusavam de 
ter feito outra situação que na altura a justificação que foi dada, achava que não era a correta e 
que agora sim, estava feita a correção desta situação e achava que era de louvar. ----------------
---- O Senhor Presidente agradeceu o louvor ao Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira. 
Pedia desculpa mas tinha que continuar a reunião até ao ponto 6,2, por causa da sessão 
ordinária da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------- 
 

6 � CONTABILIDADE 
 
6.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 8, E ÀS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO, N.º 7, DE 2014 � COMPETÊNCIA DELEGADA � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2014, n.º 8, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2014, n.º 7, as quais ficam 
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anexas a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------- 
6.2.DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 1.º SEMESTRE DE 2014 COM 
RELATÓRIO DO ROC � CONHECIMENTO  
---- Presentes as Demonstrações Financeiras do 1.º semestre de 2014, com o relatório do 
Revisor Oficial de Contas, as quais ficam anexas a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que o assunto estava evidenciado nos documentos 
apresentados. Na reunião anterior tinha sido presente o relatório referente ao segundo 
trimestre de 2014. As contas, os documentos e toda a atividade da Câmara estavam 
evidenciados agora em relatórios periódicos por parte dos Revisores Oficiais de Contas. È o 
que está vertido nos documentos e em resumo e em rigor confirma aquilo que consta do 
relatório trimestral, ainda que ponha aqui algumas reservas relativamente à comparabilidade 
dos dados, uma vez que não havia Revisor Oficial de Contas no ano passado e o que dizem é 
que, relativamente a esta questão as coisas estão dentro daquilo que era planeado e a correr 
bem na perspetiva da gestão financeira da Câmara. A correr bem em relação ao Plano de 
Reestruturação Financeira da Câmara e a correr bem na forma que é preciso utilizar para 
atingir esse resultado, quer nos meios, quer em termos de procedimentos administrativos. -----
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente questionou os presentes acerca do que é que diz o Regimento das 
Reuniões de Câmara acerca da continuação das mesmas. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que os pontos que faltavam 
analisar podiam ser aprovados pelo Senhor Presidente e depois ratificados na próxima 
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente afirmou que aceitava a sugestão. Mas havia a questão da intervenção 
do Público. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que a intervenção do Público 
podia ser agora pois eram só mais 15 minutos e uma vez que já estavam atrasados. -------------
---- O Senhor Presidente afirmou que a intervenção do Público podia ser na próxima reunião. 
Se não houvesse da parte do Público nenhuma oposição. Se não tinha de marcar uma nova 
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
7 - OBRAS PARTICULARES 

 
7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, deferidos e indeferidos, no período compreendido entre 03 e 16 de setembro 
de 2014, a qual fica anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------------- 
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7.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS � CONHECIMENTO  
A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças de 
construção emitidas no período compreendido entre 03 e 16 de setembro de 2014, a qual fica 
anexa a esta ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------ 
7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, 
INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos, comunicações prévias, 
loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados na 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares - Serviço Administrativo de Obras, 
no período compreendido entre 03 e 16 de setembro de 2014, a qual fica anexa a esta ata 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------- 
(167/20140924)7.2.RELAÇÃO DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS 
DO ART.º 71.º, DO DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM 
POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade das licenças e admissão de 
comunicação prévia, caducadas, precedidas de audiência prévia, constantes na relação 
elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares � Serviço 
Administrativo de Obras, nos termos do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com posteriores alterações, no período compreendido entre 03 e 16 de setembro de 2014, a 
qual fica anexa a esta ata (Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ------- 
(168/20140924)7.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
PEDREIRA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTAR E MOREIRA. 
REQUERENTES: CRISTINA MARIA CASTANHEIRA PAIS E PEDRO MIGUEL 
CASTANHEIRA PAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 8596, datada de 17 de setembro de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico � Processo n.º 2014/A14P02/23. Registo de entrada n.º 8467, de 17/09/2014. ----------
---- Requerentes: Cristina Maria Castanheira Pais e Pedro Miguel Castanheira Pais. Local: 
União de Freguesias de Santar e Moreira. ------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------  
---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. O parecer 
só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta 
parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela 
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exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. --
-- ---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de terreno rústico, sito à �Pedreira�, artigo 1029, localizado na União de 
Freguesias de Santar e Moreira, sendo ½ a favor de cada um. -------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------ 
---- 3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Cristina Maria Castanheira Pais e Pedro Miguel 
Castanheira Pais, de um prédio rústico, sito à �Pedreira�, inscrito na matriz predial rústica da 
União de Freguesias de Santar e Moreira sob o artigo n.º 1029, sendo ½ a favor de cada um, 
nos termos e de acordo com a informação interna n.º 8596, da Unidade Orgânica de 
Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. ----------------- 
(169/20140924)7.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
OUTEIRO DO MÊS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTAR E MOREIRA. 
REQUERENTES: CRISTINA MARIA CASTANHEIRA PAIS E PEDRO MIGUEL 
CASTANHEIRA PAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 8597, datada de 17 de setembro de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico � Processo n.º 2014/A14P02/22. Registo de entrada n.º 8468, de 17/09/2014. ----------
---- Requerentes: Cristina Maria Castanheira Pais e Pedro Miguel Castanheira Pais. Local: 
União de Freguesias de Santar e Moreira. ------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------  
---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. O parecer 
só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato 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. --
-- ---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de terreno rústico, sito ao �Outeiro de Mês�, artigo 1699, localizado na 
União de Freguesias de Santar e Moreira, sendo ½ a favor de cada um. --------------------------
----- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------ 
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---- 3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Cristina Maria Castanheira Pais e Pedro Miguel 
Castanheira Pais, de um prédio rústico, sito ao �Outeiro do Mês�, inscrito na matriz predial 
rústica da União de Freguesias de Santar e Moreira sob o artigo n.º 1699, sendo ½ a favor de 
cada um, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 8597, da Unidade Orgânica de 
Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. ----------------- 
(170/20140924)7.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
REGADINHA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTAR E MOREIRA. 
REQUERENTES: CRISTINA MARIA CASTANHEIRA PAIS E PEDRO MIGUEL 
CASTANHEIRA PAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 8595, datada de 17 de setembro de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico � Processo n.º 2014/A14P02/24. Registo de entrada n.º 8466, de 17/09/2014. ----------
----- Requerentes: Cristina Maria Castanheira Pais e Pedro Miguel Castanheira Pais. Local: 
União de Freguesias de Santar e Moreira. ------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------  
---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. O parecer 
só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato 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. --
-- ---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de terreno rústico, sito à �Regadinha�, artigo 903, localizado na União de 
Freguesias de Santar e Moreira, sendo ½ a favor de cada um. --------------------------------------
----- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------ 
---- 3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Cristina Maria Castanheira Pais e Pedro Miguel 
Castanheira Pais, de um prédio rústico, sito à �Regadinha�, inscrito na matriz predial rústica 
da União de Freguesias de Santar e Moreira sob o artigo n.º 903, sendo ½ a favor de cada um, 
nos termos e de acordo com a informação interna n.º 8595, da Unidade Orgânica de 
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Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. -----------------
(171/20140924)7.6.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
CARMELADA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE CARVALHAL REDONDO E 
AGUIEIRA. REQUERENTES: JOSÉ NISA MARQUES LOIO, IRENE CASIMIRA 
NISA MARQUES LOIO DA SILVA E ANTÓNIO LUÍS MARQUES LOIO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 8545, datada de 15 de setembro de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico � Processo n.º 2014/A14P02/17. Registo de entrada n.º 8186. -----------------------------
----- Requerentes: José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa Marques Loio da Silva e 
António Luís Marques Loio. Local: União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira. -- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------  
---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. O parecer 
só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato 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. --
-- ---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de terreno rústico, sito à �Carmelada�, artigo 4155, localizado na União de 
Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, sendo ⅓ a favor de cada um. ---------------------
------ 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------ 
---- 3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa 
Marques Loio da Silva e António Luís Marques Loio, de um prédio rústico, sito à 
�Carmelada�, inscrito na matriz predial rústica da União de Freguesias de Carvalhal Redondo 
e Aguieira sob o artigo n.º 4155, sendo ⅓ a favor de cada um, nos termos e de acordo com a 
informação interna n.º 8545, da Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, 
Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. ----------------- 
(172/20140924)7.7.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
LAMEIRA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE CARVALHAL REDONDO E AGUIEIRA. 
REQUERENTES: JOSÉ NISA MARQUES LOIO, IRENE CASIMIRA NISA 
MARQUES LOIO DA SILVA E ANTÓNIO LUÍS MARQUES LOIO � APROVAÇÃO  
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---- Presente a informação interna n.º 8546, datada de 15 de setembro de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico � Processo n.º 2014/A14P02/16. Registo de entrada n.º 8185. -----------------------------
----- Requerentes: José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa Marques Loio da Silva e 
António Luís Marques Loio. Local: União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira. -- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------  
---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. O parecer 
só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato 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. --
-- ---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de terreno rústico, sito à �Lameira�, artigo 2990, localizado na União de 
Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, sendo ⅓ a favor de cada um. ---------------------
------ 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------ 
---- 3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa 
Marques Loio da Silva e António Luís Marques Loio, de um prédio rústico, sito à �Lameira�, 
inscrito na matriz predial rústica da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira 
sob o artigo n.º 2990, sendo ⅓ a favor de cada um, nos termos e de acordo com a informação 
interna n.º 8545, da Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e 
Obras Municipais, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------- 
(173/20140924)7.8.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
FAVAIS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE CARVALHAL REDONDO E AGUIEIRA. 
REQUERENTES: JOSÉ NISA MARQUES LOIO, IRENE CASIMIRA NISA 
MARQUES LOIO DA SILVA E ANTÓNIO LUÍS MARQUES LOIO � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 8547, datada de 15 de setembro de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico � Processo n.º 2014/A14P02/18. Registo de entrada n.º 8187. -----------------------------
----- Requerentes: José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa Marques Loio da Silva e 
António Luís Marques Loio. Local: União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira. -- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------  
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---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. O parecer 
só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato 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. --
-- ---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de terreno rústico, sito aos �Favais�, artigo 2701, localizado na União de 
Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, sendo ⅓ a favor de cada um. ---------------------
------ 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------ 
---- 3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa 
Marques Loio da Silva e António Luís Marques Loio, de um prédio rústico, sito aos �Favais�, 
inscrito na matriz predial rústica da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira 
sob o artigo n.º 2701, sendo ⅓ a favor de cada um, nos termos e de acordo com a informação 
interna n.º 8547, da Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e 
Obras Municipais, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------
(174/20140924)7.9.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: VALE 
DA CUBA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE CARVALHAL REDONDO E AGUIEIRA. 
REQUERENTES: JOSÉ NISA MARQUES LOIO, IRENE CASIMIRA NISA 
MARQUES LOIO DA SILVA E ANTÓNIO LUÍS MARQUES LOIO � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 8548, datada de 15 de setembro de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico � Processo n.º 2014/A14P02/19. Registo de entrada n.º 8188. -----------------------------
----- Requerentes: José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa Marques Loio da Silva e 
António Luís Marques Loio. Local: União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira. -- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------  
---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. O parecer 
só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato 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. --
-- ---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de terreno rústico, sito ao �Vale da Cuba�, artigo 3007, localizado na 
União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, sendo ⅓ a favor de cada um. ----------
------------- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de 
opinião que se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------- 
---- 3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa 
Marques Loio da Silva e António Luís Marques Loio, de um prédio rústico, sito ao �Vale da 
Cuba�, inscrito na matriz predial rústica da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e 
Aguieira sob o artigo n.º 3007, sendo ⅓ a favor de cada um, nos termos e de acordo com a 
informação interna n.º 8548, da Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, 
Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
(175/20140924)7.10.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
VALDEBICOS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE CARVALHAL REDONDO E 
AGUIEIRA. REQUERENTES: JOSÉ NISA MARQUES LOIO, IRENE CASIMIRA 
NISA MARQUES LOIO DA SILVA E ANTÓNIO LUÍS MARQUES LOIO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 8549, datada de 15 de setembro de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico � Processo n.º 2014/A14P02/20. Registo de entrada n.º 8189. -----------------------------
----- Requerentes: José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa Marques Loio da Silva e 
António Luís Marques Loio. Local: União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira. -- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------  
---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. O parecer 
só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato 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. --
-- ---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de terreno rústico, sito ao �Valdebicos�, artigo 2442, localizado na União 
de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, sendo ⅓ a favor de cada um. ------------------
--------- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de 
opinião que se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------- 
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---- 3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa 
Marques Loio da Silva e António Luís Marques Loio, de um prédio rústico, sito ao 
�Valdebicos�, inscrito na matriz predial rústica da União de Freguesias de Carvalhal Redondo 
e Aguieira sob o artigo n.º 2442, sendo ⅓ a favor de cada um, nos termos e de acordo com a 
informação interna n.º 8549, da Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, 
Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
(176/20140924)7.11.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
CAMPOS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE CARVALHAL REDONDO E AGUIEIRA. 
REQUERENTES: JOSÉ NISA MARQUES LOIO, IRENE CASIMIRA NISA 
MARQUES LOIO DA SILVA E ANTÓNIO LUÍS MARQUES LOIO � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 8550, datada de 15 de setembro de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico � Processo n.º 2014/A14P02/21. Registo de entrada n.º 8190. -----------------------------
----- Requerentes: José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa Marques Loio da Silva e 
António Luís Marques Loio. Local: União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira. -- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------  
---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. O parecer 
só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato 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. --
-- ---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de terreno rústico, sito aos �Campos�, artigo 343, localizado na União de 
Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, sendo ⅓ a favor de cada um. ---------------------
------ 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------ 
---- 3. Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes José Nisa Marques Loio, Irene Casimira Nisa 
Marques Loio da Silva e António Luís Marques Loio, de um prédio rústico, sito aos 
�Campos�, inscrito na matriz predial rústica da União de Freguesias de Carvalhal Redondo e 
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Aguieira sob o artigo n.º 343, sendo ⅓ a favor de cada um, nos termos e de acordo com a 
informação interna n.º 8550, da Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, 
Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
 

8 � LICENCIAMENTOS DIVERSOS 
 
8.1.DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS, POR DELIBERAÇÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo Senhor Presidente, ao abrigo 
da delegação de competências, por deliberação de 04 de novembro de 2013, designadamente: 
licenças especiais de ruído, no âmbito do disposto no artigo 15.º, do Regulamento Geral do 
Ruído; alargamento de horário de funcionamento ao abrigo do disposto no artigo 11.º, do 
Regulamento Municipal de Horários e deferimentos de pedidos diversos de: Temas e 
Legendas Publicidade, Ld.ª; Núcleo Dão Nelas e Bruno António Magalhães Fonseca, as quais 
ficam anexas a esta ata (Anexo VIII), fazendo dela parte integrante. -------------- 
(177/20140924)8.2.ISENÇÕES CONCEDIDAS PELO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA AO ABRIGO DO ARTIGO 5.º, DO REGULAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS E OUTROS REGULAMENTOS � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as isenções concedidas pelo Senhor 
Presidente da Câmara, ao abrigo do artigo 5.º, do Regulamento de Taxas Municipais e outros 
regulamentos, as quais ficam anexas a esta ata (Anexo IX), fazendo dela parte integrante. --- 
(178/20140924)8.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DEFERIDOS/INDEFERIDOS PELO 
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DO N.º 3, DO ART.º 35.º, DA 
LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO � RATIFICAÇÃO   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a relação de processos deferidos/ 
indeferidos pelo Senhor Presidente da Câmara, no período compreendido entre 21 de agosto 
de 2014 e 16 de setembro de 2014, elaborada pela Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão 
Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, nos termos do n.º 3, do art.º 35.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a qual fica anexa a esta ata (Anexo X), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

---- O Senhor Presidente marcou uma reunião para a próxima sexta feira, às quinze horas, para 
o Senhor Arlindo Rodrigues Duarte vir falar com o Senhor Presidente, podendo assistir a essa 
reunião quem quisesse e todos os Senhores Vereadores. Nessa reunião o Senhor Presidente 
tomará nota das questões e fará chegar um resumo das mesmas a todos os Senhores 
Vereadores daquilo que o Senhor Munícipe Arlindo Rodrigues Duarte lhe irá transmitir. 
Nessa reunião de sexta feira também estará presente o Senhor Rijo. ------------------------------- 
                                                 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às doze horas e quarenta e oito minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz 
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alta por mim, _____________________________________________, conforme deliberação 
tomada na 1.ª reunião desta Câmara Municipal, realizada em 04 de novembro de 2013, que a 
redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e 
assinada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

A Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira/Recursos Humanos e Saúde, 

 
__________________________________________ 


