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ATA N.º 16/2014 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SETE DE 
AGOSTO DE DOIS MIL E CATORZE  

 
---- Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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, Dr.ª Rita 
Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves e 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: 2.080.158,77 � (dois milhões oitenta mil cento 
e cinquenta e oito euros e setenta e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
151.733,80 � (cento e cinquenta e um mil setecentos e trinta e três euros e oitenta 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 27 de agosto de 2014, com 
intervenção do Público, começando por informar a Câmara acerca dos valores constantes no 
Resumo Diário de Tesouraria, referentes ao dia anterior, já transcritos no ponto anterior. 
Seguidamente, deu a palavra aos Senhores Vereadores. ---------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques informou que tinha passado há 
pouco tempo no Parque Infantil de Vilar Seco e verificou que não está a ser feita a sua 
manutenção, degradando-se completamente aquele Parque Infantil, pois era uma obra que 
embeleza a Freguesia de Vilar Seco e embeleza o Concelho de Nelas. Assim, pedia uma 
recomendação à Câmara, na pessoa do Senhor Presidente, para ver se os Serviços podiam 
colaborar com a Junta de Freguesia de Vilar Seco porque ela não deve ter muito pessoal, para 
efeitos de manutenção daquele parque de lazer. ------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges afirmou que 
queria relevar e louvar o trabalho desenvolvido pelas duas corporações de Bombeiros 
Voluntários nos incêndios que deflagraram no fim-de-semana de 16 de agosto de 2014, 
trabalho esse que possibilitou que a situação não fosse mais grave. Além dos Bombeiros, 
também queria elogiar os outros agentes da Proteção Civil, nomeadamente a GNR. ----------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral cumprimentou todos os presentes e 
aproveitou o ensejo para agradecer a disponibilidade do Senhor Presidente e a prontidão com 
que os Serviços fizeram, ou estão a fazer a intervenção nalguns caminhos florestais da 
Freguesia de Senhorim, que, de facto, já há muitos anos que não tinham qualquer tipo de 
intervenção, nomeadamente atrás da Zona Industrial, e em direção ao Concelho de 
Mangualde, que são os caminho da Faleira, caminho da Alagoa, caminho da Fonteirada, 
caminho de Vale Covo, caminho do Adueiro, são uma série de caminhos, que estão em rede e 
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que permitem um acesso fácil e rápido dos Bombeiros, pois é essa a primeira preocupação 
neste momento, pois neste momento esses caminhos estão absolutamente intransitáveis. Teve 
oportunidade de passar por lá com o responsável pelos Serviços da Autarquia e, de facto, 
aqueles caminhos tiveram uma intervenção há já muitos anos, depois foram abandonados 
inexplicavelmente porque seria relativamente fácil fazer a manutenção daqueles caminhos. 
Queria agradecer a prontidão e a disponibilidade dos Serviços. Recomendou que o arranjo de 
três caminhos seja levado até ao fim, que seja feita depois uma manutenção sistemática, se 
calhar, uma vez por ano, isso tem a ver com a coordenação dos Serviços. Referiu a existência 
de dois pontões, que aqueles caminhos atravessam, sobre um ribeiro, que são pontões antigos, 
em granito. O Executivo Municipal anterior fez o favor de se deslocar lá com ele e todos 
concordaram que um dos pontões tinha algum valor, não dizia histórico, mas são pontões 
antigos, construídos em granito. O Senhor Vereador Adelino Amaral gostaria que esses 
pontões fossem preservados, dentro do possível, mas também verificar a sua estabilidade e 
segurança para poderem ser atravessados por carros com algum peso. Achava que nesta altura 
do ano era fundamental possibilitar o acesso das pessoas, até porque aqueles terrenos e 
aqueles pinhais, está tudo, ou quase tudo, completamente abandonado e era prioritário, de 
facto, bons acessos para os Bombeiros e a intervenção nos caminhos, de facto, vai permitir 
que esses acessos sejam feitos com muito mais facilidade a uma vasta área, que já foi pinhal 
100% e agora já tem muitos poucos pinheiros, mas que era importante ir defendendo. Um dos 
caminhos passa, exatamente, num dos maninhos da Freguesia de Senhorim, também era uma 
questão que ele já tinha levantado noutra reunião de Câmara, e que era mais uma 
oportunidade para que se olhasse também para este problema dos maninhos. O referido 
maninho já foi uma mancha de pinhal, presentemente é mato e então é hora de se começar a 
olhar para esse problema e tentar recuperar os maninhos para produção de madeira e para 
exploração florestal. Também nesse maninho e mais á frente, há dois espaços que têm sido 
utilizados para lixeira pública. Também foi pedido que os Serviços, de facto, fizessem o 
arranjo a esse baldio onde é feita a lixeira, tem uma área bastante grande, e nessa área talvez 
se justificasse fazer ali uma intervenção um pouco mais do que simplesmente limpar o 
caminho e que seria vedar todo aquele tereno e permitir a possibilidade de se plantarem lá 
algumas árvores. Agradeceu, mais uma vez, a pronta intervenção com que os Serviços 
responderam ao seu apelo. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira começou por cumprimentar todos os 
presentes e afirmou que tinha uma questão para colocar ao Senhor Presidente, ou à Senhora 
Vereadora responsável pela realização da Feira do Vinho do Dão e que tinha tido 
conhecimento que em termos dos restaurantes que fazem parte da Praça da Alimentação que 
houve algumas situações que não correram tão bem como eles estavam a pensar que podiam 
ter corrido. Era para saber o que é que exatamente aconteceu em termos de seleção desses 
restaurantes, principalmente a situação dos Bombeiros Voluntários de Nelas, que têm sido 
uma referência na Feira do Vinho do Dão e este ano parece que não vão fazer parte dessa 
referência, saber o que é que aconteceu nesse sentido, até porque achava que os Bombeiros 
Voluntários de Nelas faziam parte, como restaurante, desde o início da Feira do Vinho do 
Dão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente agradeceu as questões colocadas, tomou nota da recomendação do 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques. Realçava que agradecia o contributo. Tem havido da 
parte da Câmara Municipal um grande esforço para manter o Concelho mais embelezado, 
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particularmente nas bermas. Existe uma grande preocupação ao nível da prevenção dos fogos 
florestais, particularmente nas zonas industriais, nas áreas envolventes às áreas urbanas. 
Infelizmente não foi possível evitar a dimensão do fogo que ocorreu entre o Vale do Gato e 
Vale de Madeiros. Há fotografias que documentam que foi um fogo posto, com cinco ignições 
num caminho que vai do Vale do Gato para Folhadal. Tem havido um grande esforço no 
sentido de quem passa por Nelas sentir que, de facto, é um Concelho cuidado, nas suas vilas e 
nas suas aldeias. Não foi possível ainda chegar a todo o lado. Na Freguesia de Senhorim fez-
se alguma intervenção mais profunda, o que é justificado pela dimensão da referida Freguesia. 
Os Bombeiros também têm acompanhado essas intervenções. Podia dizer que ainda não está o 
levantamento completamente feito, mas já foram intervencionados com buldózer, e 
motoniveladoras, uma da Câmara e outra de um empreiteiro, que já se limparam mais de 150 
quilómetros de caminhos agrícolas e florestais, a maioria dos quais estão, presentemente, em 
muito boas condições. Só na Freguesia de Senhorim, nessa zona que faltava, pois já tinha sido 
feita uma primeira intervenção só com uma motoniveladora, mas, de facto, a zona referida 
pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, a Quinta do Lila, todo aquele alto que 
depois vai dar à Póvoa de Luzianes e também a encosta do Rio Mondego, desde a Póvoa de 
Luzianes até Vila Ruiva, até ao limite do Concelho, de facto, precisa de alguma intervenção, 
que foi feita há uns anos, pois nalguns caminhos nota-se que foi feita há uns três, quatro, 
cinco anos, não podia precisar, mas que, de facto, nesta altura, precisam dessa manutenção. 
Relativamente à Feira do Vinho do Dão foi feito um concurso gastronómico, tem 
acompanhado o evoluir da situação, a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas depois dará mais 
precisões sobre isso. Foi toda a gente convidada pessoalmente pelos Serviços da Câmara 
Municipal. Os representantes dos restaurantes foram a uma reunião no Hotel Urgeiriça. 
Depois decorreu o concurso e relativamente aos que vão servir na Feira do Vinho do Dão a 
Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas prestará esses esclarecimentos. Relativamente aos 
Bombeiros Voluntários de Nelas a indicação que o Executivo Municipal tem é que não é 
assim como disse o Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, pois nas 23 edições da 
Feiras do Vinho do Dão não havia esse exclusivo dos Bombeiros. A sua participação na Feira 
do Vinho do Dão foi surgindo progressivamente, pois até lhe tinham contado que ela surgiu 
como restauração que era uma parte fraca da Feira, portanto, havia essa necessidade e houve o 
recurso aos Bombeiros Voluntários de Nelas. Era verdade que de alguns anos a esta parte os 
Bombeiros Voluntários de Nelas têm tido quase a exclusividade da restauração, mesmo a 
exclusividade, porque depois há uns pequenos apontamentos gastronómicos dentro da Feira. 
Este ano foi falado claramente com os Bombeiros Voluntários de Nelas em que o Executivo 
Municipal era mais partidário que eles organizassem a Festa da Vila, portanto, a antiga 
Semana do Município, ou Festas do Municipio, pois este ano também já foi aprovado em 
reunião de Câmara algum contributo nesse sentido e foi feito. Nesta próxima edição da Feira 
do Vinho do Dão há uma grande aposta com a Praça da Alimentação, pondo, de facto, vários 
restaurantes e pastelarias a servir, em que o que se vai servir é vinho dos expositores da Feira 
do Vinho do Dão, que vão lá colocar no sentido de serem servidos na Praça da Alimentação, 
que se vai situar ao lado do Mercado Municipal, entre o Tribunal e o Mercado Municipal, 
onde já se pode ver alguma intervenção, pois a inauguração da Feira do Vinho do Dão é já dia 
5 de setembro de 2014. Tinha indicação que houve alguma hesitação dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas e assim no dia anterior a esta reunião de Câmara teve indicação, através 
de e-mail, que os referidos Bombeiros Voluntários de Nelas vão participar na Feira do Vinho 
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do Dão, na Praça da Alimentação. Assim, os Bombeiros Voluntários de Nelas vão participar 
na Feira do Vinho do Dão, nas condições que eles indicaram, juntamente com outros 
restaurantes, faltava só apurar uma questão que será resolvida quando falar com o Senhor 
Presidente da Direção dos referidos Bombeiros, mas tudo indicava que os Bombeiros 
Voluntários de Nelas vão participar, sendo que, neste primeiro ano de mandato, visto que isto 
é uma alteração que é proposta pela Câmara e que visa complementar a oferta dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas com outras ofertas e assim foi dada a garantia aos referidos Bombeiros 
que nunca serão prejudicados em termos de receitas e tinha que dizer ao Senhor Vereador 
Artur Jorge Santos Ferreira que tem havido, quer no aspeto da proteção, quer no aspeto da 
cultura, quer com os Bombeiros Voluntários de Nelas, quer com os Bombeiros Voluntários de 
Canas de Senhorim, um excelente relação desde a primeira hora. Não é só porque este 
Executivo Municipal quer, mas é obrigatório que a Câmara Municipal tenha uma excelente 
relação com as corporações de Bombeiros, por todas as razões e, portanto, tem havido esta 
excelente relação e vai manter-se nesta 23.ª edição da Feira do Vinho do Dão. Se seguida 
questionou a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas no sentido de saber o que é que ficou por 
dizer relativamente à Feira do Vinho do Dão. ---------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas afirmou que o Senhor Presidente tinha esclarecido 
a principal questão em relação aos Bombeiros Voluntários de Nelas em que, facto, para o 
Executivo Municipal foi uma excelente notícia ter recebido esse e-mail em que os referidos 
Bombeiros sanearam essa hesitação da sua participação na Feira do Vinho do Dão pois para o 
Executivo Municipal é muito importante que ele estejam presentes e fica muito satisfeita com 
essa notícia. Aliás, as reuniões que decorreram na Câmara Municipal e no Quartel dos 
Bombeiros serviram para esclarecer que nunca foi da parte do Executivo Municipal intenção 
que os Bombeiros não estivessem a servir na Feira do Vinho do Dão, a única diferença que 
vai existir é a melhoria das condições desse serviço, não só para os Bombeiros, como também 
para todos os outros restaurantes que vão estar, não só com a melhoria das condições para 
quem está a servir e a confecionar, mas, sobretudo para quem vem e pode almoçar e jantar na 
Feira do Vinho do Dão, escolhendo uma diversidade de gastronomia maior, não só de pratos, 
como de entradas, como de petiscos, como de sobremesas. Estarão, então, os Bombeiros 
Voluntários de Nelas, as duas Associações, do Cimo do Povo e do Bairro da Igreja e estão as 
entidades privadas que resultaram da participação no concurso gastronómico e que, 
participando no concurso gastronómico, manifestaram interesse e disponibilidade de estar na 
Praça da Alimentação. Isto porque o concurso gastronómico tinha dois objetivos e faz parte 
do Regulamento e de toda a divulgação a que foi sujeito. Tinha um primeiro objetivo de se 
fazer um trabalho, o mais alargado possível, tendo em conta também o número de adesões ao 
mesmo concurso, trabalho esse que serviria para o Executivo Municipal iniciar um processo 
que é mais longo e que é a construção de um roteiro gastronómico associado a um produto de 
referência para a Região e para o Concelho de Nelas. O segundo objetivo foi a seleção das 
entidades que vinham servir à Praça da Alimentação da Feira do Vinho do Dão. Estes dois 
objetivos constam do Regulamento. O primeiro objetivo, tal como ao longo das reuniões, que 
foram sendo realizadas, foi sendo confirmado, não só atingiu os seus objetivos que o 
Executivo Municipal gostaria de alcançar porque a adesão do número de entidades privadas 
ao concurso não foi expetável, nada que desmobilize um segundo concurso gastronómico. 
Estava a começar e o primeiro é sempre mais difícil até pelas dúvidas do que é. O concurso 
gastronómico decorreu, teve dois dias de provas com o Chefe Diogo Rocha e o Chefe Nuno 
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Dinis, que muito orgulha o Executivo Municipal ter tido o Chefe Nuno Dinis, a passar esses 
dois dias, um dele feriado, desde as nove horas da manhã até às onze horas da noite a 
percorrer todas as entidades que participaram e todas essas entidades que participaram. 
Também orgulha dizer ao Executivo Municipal que foi com o maior profissionalismo que 
tanto foi visitada uma pastelaria, como foi visitado um restaurante como a Fonte do Ouro, ou 
um Café Restaurante com a dimensão da Jaca, como o Restaurante Brasão, como o 
Restaurante Castelo, como o Restaurante Pelourinho e foi com enorme alegria e 
profissionalismo que o Executivo Municipal viveu esse dia de provas, de conversas e alguma 
consultadoria que foi dado a esses espaços e aos proprietários e aos funcionários dos mesmos. 
Houve e haverá, certamente, muitos elementos a melhorar e é para isso que o concurso 
também serve. Neste concurso nem todos os aderentes manifestaram disponibilidade por falta 
de recursos, por falta de capacidade de serviço nesse fim de semana na Praça da Alimentação. 
Assim, houve uma seleção natural pelos próprios ao dizerem que, de facto, não tinham 
capacidades para estar na Praça da Alimentação. No entanto, participaram no concurso como 
foi o caso do Restaurante Castelo, ou o Restaurante Pelourinho, de Canas de Senhorim, e 
assim a seleção acabou por ser muito mais facilitada nesse sentido. Houve depois um cuidado 
no sentido de os aconselhar aos menus que vêm servir na Praça da Alimentação, tentando o 
mais possível que esses menus salvaguardassem produtos regionais, mostrassem pratos que, 
de alguma maneira os turistas quando vêm a Nelas possam usufruir desses pratos nos espaços 
de restauração. É uma pequena amostra, naturalmente. Vão existir dez espaços disponíveis na 
Praça da Alimentação, três dos quais são para os Bombeiros Voluntários de Nelas e para as 
duas Associações e assim é uma amostra do muito e do bom que tem o nosso Concelho e a 
nossa Região. É também uma primeira iniciativa, que tal como todas, acredita que tenha pés 
para andar e para evoluir e melhorar. -------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente questionou a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas no sentido de 
saber quem é que então iria estar na Praça da Alimentação. -----------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas informou que eram os Bombeiros Voluntários de 
Nelas, a Associação do Cimo do Povo, a Associação do Bairro da Igreja, a Taberna do Chef, 
o Restaurante Fonte do Ouro, a Jaca, o Francês, a Pastelaria Salinas, a Doce Fasquia, dos 
doces tradicionais de Santar e o Restaurante Pizaria Concerto, ou seja, dez. ----------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que em relação à explicação que 
foi dada, quer pelo Senhor Presidente, quer pela Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas, ficava 
contente e que lhe agradava a ideia de ver os Bombeiros Voluntários de Nelas a fazerem parte 
da Praça da Alimentação, da Feira do Vinho do Dão, só não entendeu se era na mesma 
organização que têm os outros restaurantes, ou se era diferente. Nada o move contra a 
situação do �Francês� mas achava que, em comparação com os outros restaurantes que estão 
instalados no Concelho de Nelas, em que pagam os seus impostos, em que têm o IMI para 
pagar porque têm um edifício próprio, estar a fazer parte desta Praça da Alimentação deixa 
um bocado a desejar porque achava que não está em pé de igualdade com os outros 
restaurantes que estão na referida Praça da Alimentação. Afirmou ainda que se para o 
próximo ano houver o concurso gastronómico nos moldes em que foi feito este ano, 
disponibiliza-se desde já para fazer parte do júri do concurso para as provas. --------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que ficavam, então, essas ideias. Em relação à questão dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas é a sua participação, aliás, eles têm sempre um jantar anual 
que é pago pela Saint Gobain e, portanto, vai realizar-se também e a sua participação vai ser 
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nos moldes que foram consensualizados com a Câmara Municipal e crê que mantêm a 
qualidade. Foi feito um esforço por parte da Câmara Municipal no sentido do Mercado 
Municipal sofrer algumas adaptações em termos de reforço elétrico e de ter melhores 
condições de higiene e de salubridade para toda a gente que o vai visitar goste daquele espaço. 
Vai haver um espaço completamente separado. O interior do Mercado Municipal vai ser 
utilizado para cozinhas e procurou-se dar outra dimensão por via da gastronomia e outra 
possibilidade de oferta e tentar evoluir. Em relação à Feira do Vinho do Dão, o Executivo 
Municipal vai ter a inclusão do espaço da CVR Dão, havendo no interior do edifício a 
realização de dois eventos, meramente com a limpeza do edifício e a consolidação do telhado, 
já há condições que, aliás, são visíveis pois a primeira preocupação da Câmara foi, de facto, 
vedar aquele espaço e consolidá-lo. Existe também a possibilidade, enquanto não houver um 
concurso de ideias e os projetos que, inclusive, um familiar do Senhor Dr. Carlos Torres já se 
disponibilizou para fazer um estudo paisagístico, como ele achava que já tinha referido nesta 
reunião, de forma gratuita, para aquele espaço. Assim, antes de se pensar naturalmente no 
inverno a ideia do Executivo era tentar consolidar o telhado e evitar que ele se degrade mais, 
tentando fechar aquela parte, um terço da metade que já caiu. Até que haja esse estudo e que 
haja condições para fazer investimento no espaço da CVR Dão o Executivo Municipal tem 
utilizado os recursos próprios da Autarquia, ou seja, trabalhos de limpeza, consolidação, e são 
os trabalhadores da Câmara que têm feito esses trabalhos. Nos edifícios anexos, no sítio onde 
era o alambique, onde se queimava o vinho para fazer aguardente vinícola, permite ter ali um 
espaço recatado, fora de habitações, que com os recursos da Autarquia e os necessários são 
escassos, criar abrigo para cães e gatos enquanto não se desenvolve a ideia que está a 
desenvolver com as Câmaras Municipais de Mangualde e de Carregal do Sal no sentido de 
ver se é possível construir um canil intermunicipal nestes três Municípios, à semelhança do 
que foi feito no âmbito da ADD com as Câmaras Municipais de Penalva do Castelo, Sátão, 
Aguiar da Beira, em que foi construído há três, quatro anos atrás, um canil intermunicipal que 
custou à volta de cento e cinquenta mil euros e cada uma das Câmaras Municipais, no âmbito 
do QREN, segundo dizem os respetivos Senhores Presidentes, foi apenas onerada em cerca de 
quinze mil, dezassete mil e têm um canil intermunicipal a funcionar. Portanto, o Executivo 
Municipal ia ver se neste próximo Quadro Comunitário Portugal 2020, se no âmbito da ADD 
Nelas Mangualde, ou no âmbito de um projeto mais alargado e já houve esses contactos entre 
as Câmaras Municipais de Nelas, Mangualde e Carregal do Sal. Enquanto não se faz um canil 
intermunicipal, ou um abrigo próprio que poderia ser, eventualmente, na Quinta da Cerca, 
vai-se fazer um abrigo ali no edifício da CVR Dão, junto dos Serviços do Senhor Veterinário 
Municipal, aumentando a dignidade, de facto, do tratamento dos cães e dos gatos. Nestes dez 
meses de funções deste Executivo Municipal tem havido uma grande preocupação da 
proteção dos animais na Vila de Nelas e no resto do Concelho. Crê que até já foi constituída 
uma Associação de Defesa dos Animais e, assim, vai ser feito um abrigo provisório do 
referido edifício da CVR Dão, que dê dignidade ao tratamento dos animais e que é também 
uma responsabilidade municipal. Referiu, ainda, que havia duas atas das reuniões pretéritas 
para aprovar, mas, em virtude da menor disponibilidade dos Serviços e do Senhor Presidente 
para as ler, não foi possível trazê-las à presente reunião de Câmara, o que acontecerá na 
próxima reunião de Câmara, a primeira de setembro de 2014. ---------------------------------------               
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1 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
(139/20140827)1.1.ZONA INDUSTRIAL III, DE CANAS DE SENHORIM � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A ANTÓNIO PINTO DE ABRANTES � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 7867, datada de 20 de agosto de 2014, do Serviço de 
Apoio Industrial, Comercial e Empresarial, que a seguir se transcreve: ----------------------------
---- �Zona Industrial III � Aquisição de terreno a António Pinto de Abrantes. ------------------- 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais, pela urgência na 
ampliação da Zona Industrial 3 em Canas de Senhorim e havendo interessados em vender, 
solicito a V. Ex.ª. autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: -------------------------
---- - Artigo matricial n.º 8936 � Rústico, sito em �Negritos�, composto de terra de pinhal, na 
freguesia de Canas de Senhorim, Concelho de Nelas com novecentos e trinta e cinco metros 
quadrados, confrontando a norte com António M. M. Azevedo, sul com caminho, nascente 
com Artur Dias Henriques e poente com João Dias Marques. --------------- 
---- O proprietário António Pinto de Abrantes, contribuinte n.º 133031438, residente na Rua 
do Futuro n.º 75, 3525-057 Canas de Senhorim, acordou vender o prédio acima descrito pelo 
preço total de 1.402,50�. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos serviços: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo ao interesse deste Município nesta aquisição, para apoiar o desenvolvimento 
económico local, julga-se ser de aceitar o valor proposto. -------------------------------------------
----- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª. ----------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente informou que o terreno estava identificado na informação atrás 
descrita. A ideia do Executivo Municipal para a Zona Industrial da Ribeirinha é prolongar o 
arruamento que foi feito, pois quando o Executivo Municipal tomou posse o Senhor Olival 
mostrou um vídeo evidenciando as dificuldades que tinha em levar um camião carregado de 
betão aquela Zona Industrial, para colocar o betão nas placas do seu edifício. Foi pedido um 
orçamento para pavimentar o referido arruamento na Zona Industrial da Ribeirinha que 
custava perto de quatrocentos mil euros, troço que vai desde a Estrada Nacional n.º 234 até ao 
edifício de uma sociedade do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim 
e depois até ao edifício do Senhor Olival. Devido a não haver verba disponível para lançar 
esse concurso no presente ano para fazer esse arruamento e como está a arrancar um novo 
Quadro Comunitário, optou-se por uma solução transitória, provisória, fazendo um 
arruamento interior já com água para a Zona Industrial da Ribeirinha, que também não tinha, 
apesar da água estar junto à Estrada Nacional n.º 234 e assim já todos aqueles pavilhões têm a 
possibilidade de ter água pública. Foi britado o alcatrão sobrante da obra das rotundas de 
Canas de Senhorim, foram feitos os passeios, delineada a estrada, foi consolidado esse 
arruamento, agora já com boas condições, pensando o Executivo Municipal, no âmbito do 
próximo Quadro Comunitário, quer naquela Zona Industrial, quer na Zona Industrial do Chão 
do Pisco, no acesso ao Ecoponto, quer na própria Zona Industrial de Nelas, cuja expansão 
reclama já a intervenção em termos de acessibilidades, apresentar um projeto no sentido de 
fazer arruamentos nas referidas três Zonas Industriais. Tem havido procura de eventuais 
investidores para a Zona Industrial da Ribeirinha, de Canas de Senhorim, para pequenos 
investimentos, não abunda a oferta de terrenos, pois era quase inexistente e, assim, tendo sido 
preocupação do Executivo Municipal a aquisição de mais terrenos suficientes para que o 
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referido arruamento chegue a outro arruamento que vem da zona de Vale de Madeiros. Têm-
se analisado propostas de terrenos com maior dimensão, alguns com vários hectares, uma vez 
que o PDM permite já comprar terrenos desde sul da casa do Senhor Dr. Tafula até à referida 
Zona Industrial, uma vez que ela, em termos de PDM e bem, foi muito ampliada e assim têm-
se comprado terreno na Zona Industrial da Ribeirinha. A aquisição em análise ronda os preços 
negociados para as Zonas Industriais do Concelho que é um euro e cinquenta cêntimos o 
metro quadrado. Em artigos mais pequenos sobe-se um bocadinho esse valor. Está-se em 
negociação para a aquisição de muitos hectares de terrenos, quer na Zona Industrial da 
Ribeirinha, quer na Zona Industrial de Nelas, podendo falar na aquisição de mais de quinze 
hectares, dependendo da negociação, dependendo do preço e da disponibilidade financeira da 
Câmara. Isto para essas duas Zonas Industriais para assim haver condições de poder 
disponibilizar terrenos caso apareçam investidores que precisem de áreas maiores de terrenos. 
Esta aquisição foi ao preço de um euro e cinquenta cêntimos o metro quadrado. -----------------       
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno, atrás descrito, sito 
em Negritos, Freguesia de Canas de Senhorim, deste Concelho de Nelas, de que é proprietário 
o Senhor António Pinto de Abrantes, contribuinte n.º 133031438, pelo preço total de mil 
quatrocentos e dois euros e cinquenta cêntimos, para incluir na Zona Industrial III, em Canas 
de Senhorim, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a 
informação interna n.º 7867, do Serviço de Apoio Industrial, Comercial e Empresarial, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2 � DIVERSOS 
 
(140/20140827)3.1.PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS 
E O SENHOR ENG.º JOSÉ MANUEL LOPES DE ALMEIDA � RATIFICAÇÃO 
---- Presente um protocolo, celebrado em 14 de agosto de 2014, entre o Município de Nelas e 
o Senhor Eng.º José Manuel Lopes de Almeida, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �PROTOCOLO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1.º �MUNICÍPIO DE NELAS�, com o NIPC 506 834 166, representado, nos termos 
legais, pelo respetivo Presidente da Câmara, Dr. José Borges da Silva, como Primeiro 
Outorgante e adiante designado por �MUNICÍPIO�, e ----------------------------------------------
----- 2.º JOSÉ MANUEL LOPES DE ALMEIDA, Contribuinte n.º100 031 005, residente na 
Rua D. Maria II, Lote 34-B, n.º10, 3520-045 Nelas, como Segundo Outorgante e adiante 
designado por �PROPRIETÁRIO�. --------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1- Que de acordo com o artigo 33.º, n.º1, alíneas u) e ff) da Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro, compete à câmara municipal «apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas 
que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças» e «promover e apoiar 
o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade de 
interesse económico municipal». ------------------------------------------------------------------------- 
---- É celebrado o presente protocolo, que se rege pelo disposto no artigo 33.º, n.º1, alíneas 
u) e ff) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ainda pelas cláusulas seguintes: ---------------
-------- Cláusula 1.ª ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O �PROPRIETÁRIO� é dono e legítimo proprietário do prédio rústico inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 4823, sito ao Carvalhal, freguesia e concelho de Nelas, que 
confronta a Norte com Maria Alzira Bento Rodrigues Herd., a Sul com Campo de Futebol, a 
Nascente com Estrada, a Poente com Caminho, com a área de 9800 m2, composto por vinhas 
com oliveiras e mato (Anexo 1 e 2). ----------------------------------------------------------------------
--- Cláusula 2.ª --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - O �PROPRIETÁRIO� cede gratuitamente o prédio identificado na cláusula anterior 
ao �MUNICÍPIO� para que este possa utilizar o espaço para a realização de atividades de 
interesse social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outras de interesse para o 
�MUNICÍPIO�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - O �MUNICÍPIO� é responsável pela adequada conservação e manutenção do 
referido prédio durante o período de vigência do presente protocolo, podendo, 
eventualmente, colocar uma vedação para proteção do espaço. ------------------------------------ 
---- 3 - O �MUNICÍPIO� responde pela culpa ou pelo risco, nos termos da lei geral, por 
quaisquer danos causados no exercício das atividades incluídas no objeto do presente 
protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3.ª --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O prédio identificado na cláusula primeira será devolvido ao �PROPRIETÁRIO� por 
simples solicitação do mesmo com a antecedência de 30 dias sobre a data em que pretenda a 
entrega definitiva, através de carta registada com aviso de receção, obrigando-se o 
�MUNICÍPIO� a remover tudo o que tenha implantado no referido prédio. ---------------------
------ Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente protocolo é celebrado pelo prazo correspondente à duração do mandato do 
atual executivo, com início na data da respetiva assinatura. ----------------------------------------
------ Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Qualquer alteração ou adaptação ao presente Protocolo carece de prévio acordo de 
ambas as partes, a prestar por escrito. ----------------------------------------------------------------- 
---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente protocolo 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 Senhor Eng.º José Manuel Lopes de Almeida, 
anterior Presidente da Câmara de Nelas, entre 1985 e 1989 e que consta da Galeria dos 
Senhores Presidentes de Câmara, é proprietário de um artigo matricial na entrada de Nelas, 
vindo de Mangualde, assinalado na planta anexa ao protocolo, entrada importante de Nelas 
onde circula muita gente e o protocolo presente nesta reunião permite que a Câmara utilize o 
terreno gratuitamente, apenas com a obrigação de lhe fazer a sua manutenção, trabalho já 
realizado pela Câmara, já fez a limpeza do mesmo, vai ser vedado, ficando naquela zona um 
parque urbano muito interessante. Em termos de PDM está na zonas de equipamentos, 
futuramente há-de ter um futuro municipal. Não será adquirido por iniciativa do Executivo 
Municipal pois os recursos financeiros da Autarquia têm que ser canalisados para outros 
objetivos, tentando que uma próxima Câmara tenha a possibilidade de adquirir aquele espaço, 
garantindo uma excelente relação com os proprietários no sentido de manter a limpeza e o 
embelezamento. Vai-se endireitar o terreno, de acordo com o requerido com o Senhor Eng.º 
José Manuel Lopes de Almeida, pois há terreno municipal metido dentro do terreno do 
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referido Senhor Eng.º José Manuel Lopes de Almeida e fazendo o alinhamento pretendido 
também era importante para o Município no sentido de estar previsto e pensado, 
eventualmente um parque de caravanismo, dotando aquele espaço de eletricidade, água, um 
parque de merendas, fazendo esse investimento em propriedade municipal e assim era 
importante definir e alinhar esse terreno no sentido de não estar condicionado ao formato 
estranho atual do terreno. O protocolo tem a duração do atual mandato e pode ser, a todo o 
momento, como é natural e por respeito ao direito de propriedade, solicitado pelo proprietário, 
assim que o entenda, bastando dar um pré-aviso de 30 dias à Câmara. Deixou a Câmara 
Municipal tranquila uma vez que qualquer investimento que faça nesse espaço terá em conta o 
retorno que poderá ser obtido no presente mandato devido à cedência daquele espaço. 
Portanto, não haverá nenhuma obra em que depois se corra o risco de dar azo e confirmar a 
máxima de �fazer filhos em mulheres alheias�. Isso não vai acontecer. Tudo o que se fizer 
naquele espaço será poderá ser levantado e por isso o interesse no alinhamento do terreno e o 
investimento a fazer lá ser já em terreno municipal. O espaço do Senhor Eng.º José Manuel 
Lopes de Almeida tem lá um investimento que demora 30, 40, 50 anos a fazer, que são os 
pinheiros mansos que lá estão e esse é um grande investimento que tem que ser preservado. --
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral começou por cumprimentar todos os 
presentes e afirmou que concordava em absoluto pela forma como o Senhor Presidente e o 
Executivo Municipal, estão a lidar com esta questão porque, de facto, aquele espaço passará a 
ser, caso se concretize a conclusão do IC12 e a execução do IC37 e da ligação à cidade de 
Mangualde, a principal entrada na Vila de Nelas e como tal o espaço deve ser valorizado e 
embelezado, o que deve ser feito com algum cuidado, com algum bom gosto e parece-lhe que 
esta solução da cedência pelo proprietário e a Câmara ficar responsável pela limpeza e 
manutenção, sem fazer grandes investimentos, parece-lhe a solução mais adequada, tendo em 
vista a sua aquisição no futuro por ser zona de equipamentos, a nível de PDM e a Câmara 
poderá adquiri-lo e desenvolver os investimentos que entender necessários. De facto a mata 
mansa é uma mata muito bonita, que deve ser cuidada, não é só preservar os pinheiros, pois 
há pinheiros que têm um ciclo de vida e que tem que ser vigiados e há pernadas que têm que 
ser cortadas, o que aliás já foi feito num passado recente. A mata, com a configuração que 
tem, atualmente parece-lhe adequada, precisa de algum arranjo, algum melhoramento, se 
calhar o tal parque de merendas, tendo sempre em consideração que aquela será a principal 
entrada na Vila de Nelas e assim pediu cautela em relação aos arranjos que forem lá feitos. 
Entende que o Parque d Campismo e Caravanismo poderá ser para ocupar o espaço que não é 
da Câmara, mas deve ser enquadrada pois não é algo esteticamente muito atrativo. Parece-lhe 
bem valorizar aquele espaço situado ao lado dos equipamentos desportivos, que merecem ser 
bem tratados. Tem pena que parte daqueles pinheiros não estejam do outro lado da Vila, para 
encherem a Mata das Alminhas, mas daqui a 30, ou 40 anos também lá estarão e aí sim a Vila 
de Nelas ficará com duas entradas muito bonitas. -----------------------------------------------------
----- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que algumas coisas ditas pelo 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral também ele as queria dizer. Achava que o 
Parque de Caravanismo, em termos estéticos, não será a melhor solução. Poderá ser 
enquadrado na Quinta da Cerca, ou noutra estrutura idêntica e seria aconselhável para aquele 
espaço algo ligado ao desporto visto estar ao lado do campo de futebol e do pavilhão 
desportivo municipal. Entendia que aquela entrada de Nelas deve ter algo que satisfaça toda a 
gente. Tinha um a dúvida na planta onde estava escrito planta de expropriação. ------------------
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---- O Senhor Presidente informou que não era nenhuma expropriação e que era o título que 
constava no levantamento que foi feito para a expropriação de parte deste terreno que foi feito 
para a Variante de Nelas e portanto os Serviços não alteraram o título da planta e para a 
Câmara dar sem efeito o nome expropriação, fica só planta e retira-se expropriação, pois, de 
facto, não é nenhuma expropriação e é apenas a utilização do anterior documento. --------------
----- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que em relação ao Parque de 
Caravanismo achava que tem que haver algum cuidado em relação a esse tipo de 
equipamentos, pois não é uma coisa muito bonita, mas também não pode ser posto à distância 
para que as pessoas que o usem depois não possam vir à Vila de Nelas, ou que venham de 
bicicleta. Não lhe agrada a ideia de fazer o Parque de Caravanismo na Quinta da Cerca pois é 
um parque de passagem. As pessoas param ali, comem, vão-se embora e o Concelho de Nelas 
não ganha nada com isso. Não gostaria de ver um Parque de Caravanismo desordenado, mas 
parece-lhe ser uma boa solução para ocupação de um espaço que não é propriedade da 
Autarquia, mas desde que seja devidamente acautelado. Não disse que não concordava com a 
instalação do Parque de Caravanismo, tem que ser é devidamente acautelado, fazer-se o mais 
próximo possível da Vila de Nelas, não no centro, mas caso contrário impede as pessoas de 
virem à Vila e fazerem despesa, pois a Quinta da Cerca é um espaço adequado para isso mas é 
para outro tipo de promoção. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marquesa afirmou que não era para intervir, 
mas que, de acordo com as intervenções, quer do Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral, quer do Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, dizer que no conteúdo e no 
objeto deste protocolo, ele subscrevia as palavras de ambos. ----------------------------------------
---- O Senhor Presidente complementou a sua informação anterior, afirmando que está feito 
um estudo para um Parque de Caravanismo, de oito a dez lugares, portanto não será um 
Parque de Campismo em que há um espaço para colocação de viaturas de forma desordenada. 
Será apenas zona de estacionamento, de oito a dez lugares, que ocuparão cerca de cinquenta 
metros quadrados, querendo que o caravanista faça compra na Vila de Nelas, almoçar, visitar 
a Vila de Nelas, ir aos cafés. Dentro das várias possibilidades existe o espaço da Quinta do 
Pomar, pois tem que haver a preocupação de fazer investimento num espaço e depois torna-lo 
sustentáveis, ou seja, frequentados. Nos últimos anos fez-se um investimento de cerca de um 
milhão de euros na Mata das Alminhas, em Nelas, e aquele espaço poderia ter outro tipo de 
apoio, por exemplo, de café e restauração. Nunca se olhou para essa vertente e agora não está 
lá ninguém porque o último arrendatário que lá esteve não pagou nenhum mês de renda de 
água e de luz. Em relação ao espaço que está a ser analisado nesta reunião e relativamente ao 
parque de merendas já há um, ou dois comerciantes da Vila interessados, com algum poder 
económico para fazer um investimento de qualidade, pois é preciso saber esperar dois, ou três 
anos para haver lucro. E assim está a analisar algumas propostas, quer para aquele espaço, 
quer para o espaço do Parque de São Miguel, simpatizando o Executivo Municipal em haver 
uma zona de apoio, quer em termos de Parque de São Miguel, como espaço urbano, quer em 
termos daquele parque junto ao campo de futebol como zona de apoio à própria Zona 
Industrial porque circula por ali muita gente e circulará muito mais gente. Essa mesma 
preocupação também está a haver com a Freguesia de Canas de Senhorim onde está a ser feito 
um investimento avultadíssimo no Parque Urbano da Urgeiriça, no âmbito da recuperação 
levada a cabo pela firma EDM. É preciso fazer o investimento, mas depois é preciso sustentar 
esse investimento, como foi feito, por exemplo, na zona dos Valinhos em que foi feito um 
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investimento avultado e depois a utilização do espaço é muito escassa. O próximo Quadro 
Comunitário tem essa preocupação que é a sustentabilidade dos investimentos e é por isso que 
100% dos projetos aprovados não são a fundo perdido, mas a fundo reembolsável, que é para 
colocar a responsabilidade no investidor de sustentar o próprio investimento. O Parque de 
Caravanismo atingirá, no máximo, um investimento de dez mil euros, apontando-se para oito 
mil euros. Será um lugar de estacionamento, um serviço de água, também um serviço de 
saneamento, o que seria suficiente oito, dez lugares, pois é um lugar de passagem em que as 
pessoas ficam um dia, ou dois e haveria sempre lugares disponíveis. O Senhor Presidente 
afirmou, também, que já foi ver alguns parques de caravanismo, ficando muito bem 
enquadrados, ou junto a um rio, como por exemplo na Régua. Nelas tem boas acessibilidades, 
o espaço em análise tem ali perto uma zona desportiva muito interessante, tem o hotel, os 
supermercados também não estão longe. Assim vai ter em consideração as ideias dos 
Senhores Vereadores e queria concretizar esse propósito da construção do Parque de 
Caravanismo no ano de 2015, uma vez que não é um projeto muito oneroso. Existe gente em 
Nelas ligada ao caravanismo, que já reuniu com o Executivo Municipal, que vai participar na 
Feira do Vinho do Dão e que, de facto, movimentam muita gente. Há amantes dessa maneira 
de fazer férias e de viajar e, assim, achava que Nelas devia aproveitar esta possibilidade de 
concretizar este projeto de Parque de Caravanismo. Depois, numa próxima reunião de Câmara 
será devidamente discutido em termos de plantas e de dimensão. -----------------------------------
---------- A Câmara deliberou, por maioria,com seis votos a favor, 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, Dr.ª Rita Alexandra 
Brito Ferreira Cardoso das Neves e Adelino José Borges Amaral e um voto contra, do Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, ratificar o protocolo celebrado em 14 de agosto 
de 2014, entre o Município de Nelas e o Senhor Eng.º José Manuel Lopes de Almeida, atrás 
descrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques apresentou a seguinte declaração 
de voto: �Votei contra esta proposta, não pelo conteúdo dela, nem pelo objeto, aliás 
subscrevi na íntegra as palavras dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e 
Artur Jorge Santos Ferreira. Só o faço pela forma procedimental como foi utilizado isto. Não 
vejo neste assunto, nesta matéria urgência para que o problema não viesse a ser resolvido 
aqui na sede própria da reunião e não um facto consumado em que nem sequer permite aos 
Senhores Vereadores discutir as cláusulas do próprio protocolo. Por isso, voto contra não 
pelo conteúdo, reforço, porque, aliás, subscrevi-o, mas pela forma, pelo procedimento da 
figura da ratificação.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
----- O Senhor Presidente afirmou que em termos de procedimento futuro, queria esclarecer 
que, relativamente a estas questões dos protocolos, entende que há determinadas matérias e é 
por isso que os protocolos vêm à reunião de Câmara para ratificação. Há também uma figura 
jurídica que todos conhecem bem que é o consentimento presumido e, portanto, a aceitação 
tácita de um benefício para a atividade municipal. Achava que, como os Senhores Vereadores, 
tinham visto, havia muito de relação de confiança entre o Executivo Municipal, entre este 
Senhor Presidente da Câmara e as pessoas com quem celebra os protocolos. Por isso é que ele 
é feito pelo período deste mandato. O proprietário cede aquele espaço por ser o Senhor Dr. 
Borges da Silva que lhe faz este protocolo e compreenderão que pode dificultar, visto que tem 
outros protocolos para celebrar com a Família Bigote, com a Família Tavares, tudo isso se 
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tem feito numa relação de absoluta confiança e se num processo negocial disser, eu vou levar 
isto a reunião de Câmara para ser discutida em reunião de Câmara a cláusula y, x e z, 
naturalmente isso atrasa o processo, sem prejuízo do acrescento que todos os Senhores 
Vereadores poderão dar nessa matéria, pois ele, Senhor Presidente, tem seguido isso. Pode, do 
ponto de vista democrático ter razão de ser o reparo colocado pelo Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques, sendo certo também que daqui a três anos o que vai ser apreciada é a 
atividade do Senhor Presidente da Câmara, essencialmente e do Executivo Municipal que está 
em permanência. Assim, há matérias que o Senhor Presidente vai continuar a entender como 
consentimento presumido porque as entende como benefício para o Município e quanto mais 
depressa for celebrado esse protocolo melhor e por isso sente-se confortável pela confiança 
democrática que os eleitores puseram nesta Câmara e neste Senhor Presidente de Câmara e 
quer submeter-se com essa responsabilidade ao juízo do povo daqui a três anos e dizer que 
nisso, particularmente nestes protocolos, nestes embelezamentos, nestas requalificações 
urbanas havia matérias em que ele, Senhor Presidente, acha que a substância e a materialidade 
da decisão e daquilo que é mais importante, que é essa substância, convive democraticamente 
bem com a forma e acha que o benefício que vem para o Município de Nelas da utilização 
daquele espaço, que estava não cuidado e podia ser uma zona de entrada digna no Município 
de Nelas, aceitava o reparo, com todo o respeito, do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, 
pois as razões apresentadas pelo Senhor Presidente suplantam, em muito, qualquer vício de 
forma. Aceita o reparo do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques mas que vai continuar a 
proceder desta forma relativamente a determinadas matérias, com os pressupostos de 
confiança popular, consentimento presumido pela mais valia que esta matéria trás para o 
Município de Nelas e também pela maioria que sustenta a Câmara e que tem estado neste ano 
completamente em sintonia porque o Executivo Municipal tem feito aquilo que se 
comprometeu a fazer, sem hesitação e sem qualquer arrepiar de caminho e portanto, presume 
esse consentimento. Gostava que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques entendesse isso e 
há, de facto, uma relação de confiança entre o Senhor Presidente da Câmara e estes 
interlocutores que ele não gostaria de ver, ou de lhe dizer que vamos discutir os termos em 
reunião de Câmara, vou ver e tal. Achava que o que tem feito, quer seja protocolos, compra de 
terrenos, cedência gratuita de espaços, não há grandes ónus para o Municipio, bem pelo 
contrário, é uma janela de desenvolvimento que se abre para o Município de Nelas e crê que 
nisso estão todos na Mesa da reunião absolutamente de acordo. Admite, pela quarta vez, esse 
reparo do ponto de vista democrático, mas, de facto, também existe do outro lado da balança 
uma relação de confiança e de responsabilidade e assim, o Senhor Vereador Dr. Marques 
podia acreditar que daqui a três, pela ação, ou pela omissão o essencial de quem vai ser 
julgado é a figura do Senhor Presidente da Câmara e assim gostava de ter esta possibilidade 
de ir estabelecendo esta relação de confiança com as pessoas. Porque, ele, Senhor Presidente, 
falou em cima de uma declaração de voto do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, deu-lhe a 
palavra para dizer o que entendesse. --------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que não valia a pena 
desvirtuar o sentido da sua declaração de voto, não havia necessidade disso. Aliás, ele teve o 
cuidado de dizer que corroborava as palavras dos Senhores Vereadores Adelino José Borges 
Amaral e Artur Jorge Santos Ferreira. Não estava em causa a essência e a materialidade do 
mesmo. Estava em causa que ele entendia que este assunto não tem tanto interesse. Não é tão 
relevante a urgência deste assunto e assim continuará a ter a sua opinião. Aliás ela vem ao 
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encontro de uma intervenção que recorda do Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
que fez o mesmo reparo, em tempos, ao anterior Executivo, que reconhecia que também era 
hábito os assuntos virem a reunião de Câmara para ratificação, já consumadas, que o Senhor 
Vereador Adelino Amaral, em sede própria e bem, concordava, fez também esse reparo. Isso 
é um facto pois passa um bocado de tempo a consultar as atas. Afirmou que não valia a pena o 
Senhor Presidente dizer que ele estava ali contra, não era isso. Não estava contra o protocolo, 
não disse isso, por amor de Deus, estava contra a forma e o procedimento que estava em cima 
da Mesa. Na sequência dos protocolos que o Senhor Presidente afirmou que ia continuar a 
fazer, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu, por favor, ao Senhor Presidente para ele 
outorgar um protocolo com execução dos projetos para candidatura ao QREN do Lar de 
Idosos de Carvalhal Redondo. Esse sim, que o fizesse, para o trazer a ratificação e aí, era 
sincero, a esse nem sequer levantava a questão procedimental, pois entende ser uma questão 
de urgência, era uma questão importante para o Concelho de Nelas, tão importante que nem 
sequer se atreveria a levantar a questão formal. Mas que neste protocolo não via aquilo que a 
lei prevê da necessidade e do caráter urgente para isso. Fazia este reparo e pediu para chamar 
à Câmara Municipal as entidades que representam o Lar de Carvalhal Redondo e que o fizesse 
pois estava quase a sair o QREN, que vai sair em 2015 e os representantes desse Lar têm que 
ter condições para se candidatarem. --------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que foi pedido pela Comissão que lidera o processo de 
construção do Lar de Carvalhal Redondo um parecer do CLASN e esse parecer foi emitido na 
reunião de junho. Essa candidatura é feita à Segurança Social e a Segurança Social, mediante 
a oferta que existirá no Concelho, poderá apoiar, ou não apoiar, esse Centro de Dia, ou Lar de 
Idosos, sendo certo que é compromisso do atual Executivo Municipal complementar a oferta 
nesta área em termos concelhios e assim, quer na Freguesia de Carvalhal Redondo � Aguieira, 
quer na Freguesia de Senhorim, e que na primeira oportunidade e assim que tiver também 
regulamentado o próximo Quadro Comunitário Portugal 2020 a que estão todos atentos e que 
existe uma equipa multidisciplinar atenta a isso. Podia dizer que, atualmente na Câmara 
Municipal, existia uma equipa de sete pessoas na área social, toda elas a identificar bem todas 
as oportunidades relativamente a isso e assim, na primeira oportunidade, quer em termos de 
apoio social, que é uma das prioridades do Executivo, será feito esse trabalho. Congratula-se 
pelo facto do Senhor Vereador Dr. Marques ter essa bandeira, achava muito bem e isso era 
para complementar o trabalho que fez na Câmara Municipal e não conseguiu lá fazer na 
Freguesia de Carvalhal Redondo, nem na de Senhorim. Confortou o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques que o Executivo Municipal estava muito atento a essa questão. Isso não 
dependia do Senhor Presidente trazer um protocolo à reunião de Câmara, pois o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques sabia, porque acompanhou a construção do Centro de Dia de 
Vilar Seco, isso depende de uma candidatura da IPSS, ter o estatuto de IPSS, uma candidatura 
à Segurança Social, a Segurança Social apoiar e depois haver um conforto financeiro da parte 
não apoiada por parte do Município. Portanto, tudo a seu tempo virá à reunião de Câmara e 
não via, nem havia condições e quando houver essas condições agradecia ao Senhor Vereador 
Dr. Manuel Marques que elabore um protocolo, que o traga à Câmara Municipal, que se leva 
ao Ministério da Solidariedade no sentido de haver um apoio imediato para a construção do 
Centro de Dia e Lar do Idosos em Carvalhal Redondo � Aguieira. Agradecia, francamente, 
pois o Senhor Ministro é da área do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques. Se houver essa 
possibilidade, o Executivo Municipal está absolutamente disponível para concretizar aquilo 
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que constituirá a aspiração da Freguesia de Carvalhal Redondo � Aguieira, sendo certo que o 
Executivo Municipal já fez aquilo que tinha que fazer e que foi feito mesmo antes do 
momento que era oportuno fazer, que era a emissão do parecer favorável do CLASN, que 
legalmente só deve ser emitido numa fase de apreciação do projeto já dentro do próprio 
projeto, depois da disponibilidade manifestada pela Segurança Social. Pediu à Senhora 
Vereadora Dr.ª Sofia Relvas para dar mais esclarecimentos ao Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques relativamente a esta questão do Lar de Carvalhal Redondo. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que prescindia das explicações da 
Senhora Vereadora Dr. Sofia Relvas porque estava a acompanhar o processo. Repetiu que 
estava a acompanhar o processo. Se era para responder à sua questão não valia a pena a 
Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas prestar esclarecimentos pois ele estava por dentro do 
processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que não se importava que a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia 
Relvas desse esclarecimentos a todos os Senhores Vereadores. ------------------------------------- 
----- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas afirmou que a sua intenção de dar 
esclarecimentos é também pelo facto de se estar numa reunião ordinária pública e não ficar 
qualquer dúvida nesse sentido. Ainda bem que o Senhor Vereador Dr. Marques estava a 
acompanhar o processo. Reafirmava as palavras do Senhor Presidente da Câmara que, de 
facto, não era determinante em momento algum para o andamento do processo, a existência 
de algum protocolo assinado como protocolo de intenções seja lá do que for. --------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que não era isso o sentido da sua 
intervenção, não disse isso, a sua intervenção era no sentido de elaboração de um protocolo 
para a elaboração do projeto e não protocolo para concessão de qualquer apoio financeiro, que 
não desvirtuassem aquilo que ele queria dizer, elaboração do projeto para efeitos de 
candidatura, tal com o aconteceu em Senhorim que tiveram que fazer o projeto para se 
poderem candidatar. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas afirmou que então, se a intenção de celebração de 
protocolo era para a elaboração do projeto ela esclarecia que o processo passava por a 
entidade que se propõe à construção de uma nova oferta social no Concelho dar toda essa 
informação em sede própria que é o Núcleo Executivo da Rede Social, que depois analisa esse 
pedido da entidade e analisa com base numa grelha de critérios disponibilizados pela 
Segurança Social. Depois de analisado esses dados é levado a sede de CLASN � Conselho 
Local de Ação Social, que é o órgão consultivo máximo do Conselho, que emite parecer sobre 
qualquer nova resposta social no Concelho de Nelas. Foi isso que foi feito até à presente data. 
Da reunião que decorreu e que as atas também são públicas, coisa que anteriormente não 
havia grande rigor nesse aspeto e o Executivo Municipal implementou esse aspeto de se 
fazerem atas de todas as reuniões do CLASN, poderão constatar que na pessoa do Senhor 
Padre Delfim, que é o representante no CLASN desta entidade, ele ficou, de facto, esclarecido 
que neste momento está muito deficiente da parte deles a fundamentação do projeto e o 
Executivo Municipal disponibiliza todo o conjunto de técnicos para fundamentar o melhor 
possível o projeto no sentido de ele vir a ser aprovado pela Segurança Social, assim que, de 
facto, a candidatura para novas respostas esteja aberta. Só quando a candidatura estiver aberta 
é que, de facto, se põe em consideração a aprovação desse parecer, só a partir daí é que esse 
parecer passa a ser definitivo porque a candidatura necessita da fundamentação do projeto. ---
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu desculpa mas não era nada disso e que não 
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valia a pena estar a tapar o sol com a peneira e que o Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral que explicasse e que tinham que ter o projeto primeiro feito para o candidatar ao 
QREN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques se ele não se 
importava de ter paciência e de moderar a sua linguagem. -------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques disse que tinha paciência até demais e pela 
forma como foi insultado e não reagiu quando o chamam de burro, de jerico, de asno, 
esquizofrénico e ele não reagiu, ficando sentado passivamente, só com muita paciência, sem 
forças, é que ele podia tomar essa posição e como tomou felizmente. ------------------------------
---- O Senhor Presidente pediu à Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas para continuar e para o 
Senhor Vereador Dr. Marques ter paciência e que se quiser depois usar da palavra como é 
legítima, que aguarde a sua vez e que tente respeitar mais a figura do Senhor Presidente da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente da Câmara 
perdeu o respeito pelos Senhores Vereadores quando o chamou de burro e de asno porque ele 
também sido eleito pelo povo, que o Senhor Presidente se tinha esquecido disso. Questionou o 
Senhor Presidente no sentido de saber se alguém tinha ajavardado mais a reunião de Câmara 
do que ele, Senhor Presidente. Que o Manuel Marques de há uns anos atrás não é o mesmo, 
não vai sê-lo. Que o Senhor Presidente podia dizer mal dele nas entrevistas, ele sabia que iam 
sair essas entrevistas, mas que ele não reagia às provocações do Senhor Presidente da Câmara, 
não valia a pena, já tinha mudado muito, aliás, estava a tomar as gota e aconselhava o Senhor 
Presidente a tomá-las também. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas continuou a sua intervenção, esclarecendo que a 
candidatura apresentada ao QREN é apresentada com base na autorização por parte da 
Segurança Social, ou seja, se existe uma resposta social, essa resposta social é acreditada, 
certificada pela Segurança Social, se responde de acordo com os requisitos que ela exige para 
as valências. A partir desse momento é que ela pode ser sujeita a uma candidatura de 
financiamento de apoio. Se a entidade que quer construir, suponhamos um Lar de Idosos e 
que até nem precisa de ter acordos com a Segurança Social, nem sequer estabelece esse passo, 
nem precisa de apoios porque tem financiamentos próprios para a sustentar, pode passar por 
essas fases todas. No caso de Carvalhal Redondo, não. A candidatura antes de ir ao QREN 
tem que ser autorizada pela Segurança Social e para isso tem de cumprir todo um conjunto de 
requisitos específicos que ela obriga, requisitos esses que são primeiro validados em sede de 
Rede Social, depois pelo CLASN e depois sujeitos à Segurança Social. Isto para tranquilizar 
todos que em relação a esse caso está a ser tudo tratado nos trâmites que é necessário. ---------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu desculpa e afirmou que não podia 
deixar de fazer alguns considerandos a propósito da declaração de voto do Senhor Vereador 
Dr. Manuel Marques e depois da apreciação que o Senhor Presidente da Câmara fez. 
Entretanto, abriu-se aqui uma nova questão que é a questão dos equipamentos sociais sobre a 
qual também queria dizer alguma coisa. Em relação à questão dos protocolos, ou de 
deliberações que vêm para ratificação à reunião de Câmara defende, como sempre defendi, e 
esperava continuar a defender enquanto for figura pública e responsável político uma gestão 
baseada em três pilares: o rigor, a transparência e a democracia. Portanto, esses três princípios 
nomeadamente na questão da democracia pode-se perceber a preocupação do Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques quanto à apresentação em reuniões de Câmara de deliberações 
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já tomadas e que vêm à reunião de Câmara apenas para ratificação. Era verdade que ele, no 
passado, insurgiu-se algumas vezes contra esse procedimento mas há que separar aquilo que 
são questões de gestão corrente, embora a fronteira não seja muito clara, não está muito bem 
definida. Havia que separar aquilo que são atos de gestão corrente daquilo que são questões 
de fundo e de importância estratégica para a Autarquia. Por exemplo, não aceita que venha a 
uma reunião de Câmara uma proposta para venda de equipamentos, ou por exemplo para 
venda de autocarros da Autarquia sendo que isso já foi previamente acordado e depois vem à 
reunião de Câmara só para �mascarar� a democraticidade do ato. Não aceitava isso. Nestas 
questões, como a que nesta reunião de Câmara em análise da utilização de um espaço para 
benefício público adjacente a um espaço que é da Autarquia, em que a Autarquia se propõe 
fazer melhorias e fazer equipamentos. Esse assunto podia ser discutido em sede de reunião de 
Câmara, como, aliás, os Senhores Vereadores deram alguns contributos para isso e não lhe 
parecia nada de complicado que o Senhor Presidente de Câmara e bem, até porque como diz o 
povo, o segredo é a alma do negócio e há questões que não podem ser discutidas primeiro e 
depois irem ao proprietário e andarem cá e lá, ou seja, nestas questões parece-lhe que são atos 
de mera gestão em que o Senhor Presidente deve ter a liberdade, deve ter a legitimidade e 
concerteza que terá a solidariedade de toda a Câmara para tomar decisões. Não tem dúvida 
nenhuma e não colide em nada com aqueles princípios que ele defende, nomeadamente com o 
da transparência e da democracia, pois o que está em causa é a transparência do ato e a 
democracia da tomada de decisões. Este deve ser o caminho. Se houver questões de fundo, 
como por exemplo que destino dar ao espaço da CVR Dão, aí acha muito bem que a Câmara 
tenha uma palavra a dizer. Nas questões de gestão corrente achava que o Senhor Presidente 
fez o inteiramente correto, embora deva estar aberto para depois ouvir os contributos dos 
Membros da Câmara e isso foi feito nesta reunião, sem nenhum problema. Em relação ao 
projeto para construção do Lar de Carvalhal Redondo queria dizer que, por princípio, era a 
favor de que a Autarquia ajude, comparticipe e promova a elaboração de projetos e a 
realização de obras na área social que tanta falta fazem no nosso Concelho. Mas, por principio 
e como está a falar de eventuais candidaturas ao próximo Quadro Comunitário de Apoio, os 
promotores das iniciativas devem ser entidades privadas, devem ser IPSS, ou outras 
associações. Devem ter o estatuto de IPSS para promoverem a realização dessas obras e 
apresentação dos projetos. A Câmara Municipal deve estar aberta e disponível para ajudar e 
eventualmente, para fazer ela o projeto, ou os projetos que forem necessários. Nessa 
perspetiva parece-lhe uma recomendação razoável o prazo de meio ano, ou pouco mais, dizer 
que sim, que a Câmara está disponível para ajudar na elaboração do projeto. A questão de 
Carvalhal Redondo não é uma questão isolada, pois é uma das Freguesias do Concelho, que 
está inserido numa rede social, que tem uma série de equipamentos. Carvalhal Redondo tem 
em zonas limitrofes quatro, ou cinco equipamentos sociais que servem aquela Freguesia de 
forma razoável e aquela Freguesia não tem o equipamento social já há alguns anos porque, 
entretanto, foi tomada uma opção pelos responsáveis da Autarquia, das IPSS,s envolvidas e 
pela Segurança Social, de desenvolverem equipamentos socais numa outra Freguesia. Não 
sabia se alguma entidade, a Rede Social, ou o CLASN, farão a avaliação daquilo que é a 
sustentabilidade dos equipamentos e da sustentabilidade dos investimentos que são feitos. 
Não punha em causa a validade, a legitimidade e a importância da construção do Centro de 
Dia de Vilar Seco. Chamou a atenção à forma como se justificam os investimentos públicos e 
como é que depois vão ser sustentáveis, porque é sabido que o Lar de Idosos de Canas de 
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Senhorim fez obras para duplicação de capacidade. Em Lapa do Lobo há um Lar de Idosos 
com alguma capacidade. É sabido que em Nelas há um Lar de Idosos com alguma capacidade 
e é sabido que em Santar vai ser construído um Lar de Idosos. Não estava a pôr em causa a 
construção do Lar de Idosos de Carvalhal Redondo, apoia e defende a construção de 
equipamentos sociais e têm toda a legitimidade. Foi esta a análise que ele fez, juntamente com 
os Serviços da Segurança Social antes de se envolver naquele processo que foi a constituição 
da ATS e a apresentação de uma candidatura para a construção de um Lar de Idosos em 
Senhorim. Estava a falar com informações concretas e objetivas e de uma avaliação que foi 
feita pelos Serviços da Segurança Social. Porque não é só construir um Lar por construir. E 
outro ao lado. E outro ao lado. Não. É preciso conhecer a realidade do nosso Concelho e saber 
que, de facto, a Freguesia de Senhorim é absolutamente carente em termos de equipamentos 
sociais. Todas as outras Freguesias do Concelho têm, mais ou menos, cobertura deste tipo de 
equipamentos. Depois da construção do Lar de Vilar Seco, da ampliação do Lar de Idosos de 
Canas de Senhorim e da construção do Lar de Idosos de Santar, todo o Concelho de Nelas, á 
exceção da Freguesia de Senhorim, tem cobertura de equipamentos sociais bastante razoável, 
para não afirmar que é muito boa. Basta ver no dia a dia o corrupio de carrinhas das várias 
instituições a correr o Concelho, parece que na disputa de clientes. A Autarquia e a Rede 
Social têm que ter essa noção, não é aprovar por aprovar. Há que ser criterioso e há que ser 
rigoroso e há que ser justo, coisa que, por exemplo, o Executivo Municipal anterior, do qual o 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques era Vice-Presidente e não foi porque ele, Vereador 
Adelino Amaral foi pedir ao anterior Executivo para ser elaborado, pelos Serviços da 
Autarquia, o projeto para construção do Lar de Idosos na Freguesia de Senhorim e depois de 
sete meses de andarem a empalear de mês para mês, de mês para mês, o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques, então Vice-Presidente, não quis que os Serviços da Autarquia fizessem o 
projeto da construção do Lar de Senhorim e veio à reunião de Câmara trazer um rol de obras 
que estavam em curso que não tinham nada a ver com esse projeto. A ATS teve que fazer, em 
tempo record, e pediu um subsídio de dez mil euros e a Câmara deu-o e a ATS agradece esse 
subsídio. Ele não fala com meias palavras, nem diz só o que lhe convém. Quando fala diz 
aquilo que deve ser dito, não fala por meias palavras, não esconde aquilo que é bom e diz só o 
que é mal. O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques deve ter consciência de que, com a 
devida antecedência, foi feito um pedido formal e ele não sabia se a instituição de Carvalhal 
Redondo já fez esse pedido à Câmara Municipal, pois esse deve ser o primeiro passo que é a 
instituição identificar aquilo que quer, fazer um pedido formal à Câmara. A ATS fez um 
pedido formal à Câmara. A Câmara disse que sim, que fazia no mês seguinte, para o mês 
seguinte, para o mês seguinte, andaram mais de meio ano com esta conversa e depois chegou-
se à conclusão que não havia um único risco feito, inclusivamente um levantamento 
topográfico feito à pressa e foi interrompido não sabia por alma de quem durante uma série de 
vezes. Tiveram que andar à pressa para conseguir ter o projeto dois dias antes do prazo acabar 
e a candidatura foi feita dois dias antes do prazo acabar. Mesmo depois da candidatura feita e 
de cumprir todos os requisitos que a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas também referiu, 
que era projeto aprovado pelos Serviços da Autarquia, pela Autoridade Nacional de Proteção 
Civil, pelo Centro de Saúde, pela Segurança Social. O projeto foi aprovado pelas quatro 
entidades. O projeto estava em condições de avançar e em sede de Rede Social o 
representante da Autarquia teve um papel miserável em relação a esse projeto e em relação a 
essa candidatura porque parecia que havia ali um lóbi para que o projeto da ATS não fosse 



 
Fls.__________ 

 
 

    
 
 
 
 

Reunião de 27/08/2014 

19 
 

aprovado. Pediu para verem as atas das reuniões da Rede Social porque ele próprio, que 
representava a ATS na Rede Social, esteve nessa reunião e teve que se bater com unhas e 
dentes para que projeto fosse aprovado e tivesse uma pontuação razoável para poder ser 
candidatado ao QREN, pois caso contrário morria na praia. -----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu ao Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral para dizer quem era o representante da Câmara na reunião da Rede Social pois o 
Público presente na sala podia pensar que era ele, Vereador Dr. Manuel Marques.---------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pensava ser na altura o Senhor Dr. 
Osvaldo Seixas, mas não sabia se ele era representante permanente. Mas o Senhor Vereador 
Dr. Manuel Marques também não estava livre de culpas naquele processo todo pois até 
chegou ao cúmulo de não votar favoravelmente o apoio que a Câmara daria em fase de 
execução da obra. Felizmente o que disse estava tudo em atas e as pessoas percebem muito 
bem. Foi tomada a decisão da ampliação do Lar de Canas de Senhorim, com a qual ele 
também subscreveu e defendeu 100%, com toda a certeza e teve mais 5, ou 10 pontos 
percentuais que a candidatura de Senhorim e foi a candidatura de Canas de Senhorim que foi 
aprovada e muito bem e nada está em causa. Não sabia bem a pontuação que teve o projeto da 
ATS mas ficou a 10 pontos percentuais da pontuação atribuída à ampliação do Lar de Idosos 
de Canas de Senhorim. Portanto, eram esses dez pontos percentuais que a Rede Social devia 
ter dado para o projeto ser aprovado e para ser executado, faltaram dez pontos percentuais. O 
projeto foi aprovado em todas as instâncias, também na Rede Social, só que foi pontuado com 
pontuação baixa e para ter essa pontuação foi preciso revirar aquilo tudo do avesso. 
Felizmente ele estava lá na reunião da Rede Social, estava bem documentado, fez a defesa de 
forma correta, mas mesmo assim o projeto precisava de ter mais dez pontos percentuais para 
ser concretizado. As pessoas não podem esquecer aquilo que foi a sua atuação no passado. A 
Freguesia de Senhorim não tem um Lar de Idosos porque a Rede Social, na qual terá sido 
feito, eventualmente, parece-lhe ter havido ali um lóbi para que o projeto não fosse muito 
pontuado, mas se tivesse sido pontuado em mais dez pontos percentuais hoje havia um 
equipamento social na Freguesia de Senhorim, o que causaria muitas dores de cabeça a muita 
gente mas esse equipamento poderia lá estar e não está pela razão atrás descrita. Depois houve 
toda uma campanha feita a partir daí, fala nisto publicamente porque, de facto, a realidade é 
esta. A Freguesia de Senhorim só não tem um Lar de Idosos, hoje construído pela ATS, com o 
apoio da Autarquia porque, de facto, a Rede Social não o pontuou no valor máximo. 
Retomando aquilo que era, de facto, a motivação para a sua intervenção, achava muito bem 
que houvesse equipamentos sociais em todas as Freguesias. Da mesma forma que não 
concebe um Concelho sem uma Repartição de Finanças, sem um Tribunal e sem outros 
equipamentos também não concebe que uma Freguesia não tenha uma escola, uma creche, um 
equipamento social. Todas as Freguesias devem ter, no mínimo, um equipamento social. A 
Freguesia de Senhorim deveria ter dois equipamentos sociais, se calhar, pelo menos e a única 
que não tem nada. Não estava a pôr em causa o projeto de Carvalhal Redondo, achava que 
devia avançar. Mas que a Rede Social também tenha sensibilidade para saber hierarquizar as 
coisas e valorizar, de facto, os vários projetos. --------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques agradeceu ao Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral pelo facto de ele corroborar com as suas palavras. Há um projeto que é sujeito 
à apreciação das entidades competentes para ser sujeito à candidatura do QREN. Foi tão só 
isso que ele pediu, foi só o projeto, não foi qualquer subsídio. Em relação ao Lar de Senhorim 
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ele nem queria falar nisso mas recordava que sobre essa matéria já tinha sido julgado na sua 
Freguesia e que a relação de votos em relação ao Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral foi de 64%, que a relação de forças ma Assembleia de Freguesia de Senhorim é de 6 
para 3. Isto é o que ele fez de mal para a Freguesia de Senhorim e o que o Senhor Vereador 
Adelino Amaral fez de bem, ou quis fazer de bem. Respeitava muito o Senhor Vereador 
Adelino Amaral por razões que já evidenciou. Já foi julgado em relação à matéria do Lar de 
Senhorim. O povo de Senhorim já o julgou de ele não ter atribuído o subsídio. Questionou o 
Senhor Vereador Adelino Amaral no sentido de saber se tinha sido verdade, ou não, que a 
Câmara tinha dado um subsídio de dez mil euros para elaboração do projeto, se tinha sido 
verdade, ou não, que foi preciso esse mesmo projeto aprovado pelas instituições para recorrer 
aos fundos comunitários, que depois foi chumbado. Foi por causa dos Serviços Municipais 
lhe terem atrasado o projeto que o Lar de Senhorim não foi aprovado? Carvalhal Redondo 
andava há mais de 10 anos para ter o estatuto de IPSS e o Partido Socialista nunca lhe deu, 
sempre lha negou. Se calhar, percebia agora porquê. Em relação às questões da ratificação a 
lei diz, em circunstâncias excecionais, no caso de motivo por urgência, se não for possível 
reunir extraordinariamente é que vai a ratificação. Perguntou onde estava no protocolo as 
circunstâncias excecionais e o motivo de urgência, ou então arranja-se uma lei, como ele já 
tinha sido acusado, uma lei só para a Câmara Municipal de Nelas que o Senhor Legislador 
revogue o n.º 3, do artigo 35.º. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente achava que havia também um artigo desses na Lei das Autarquias 
anterior e que será também julgado nessa questão. ---------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que não podia era ter duas posições, 
pois no passado o Senhor Vereador Adelino Amaral era contra as ratificações e tinha razão e 
hoje virou, aliás como fez exatamente no contrato dos trabalhadores, os mesmos 
trabalhadores, as mesmas circunstâncias, as mesmas condições e o Senhor Vereador Adelino 
Amaral votava contra e agora vota favoravelmente. Era a única coisa que tinha que dizer ao 
Senhor Vereador Adelino Amaral com o maior respeito e consideração que a partir de uma 
dada altura começou a ter por ele. ------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente afirmou que nesta e noutras matérias a confiança é um elemento 
muito importante para as tomadas de posição. Achava, aliás, que o principal elemento a ter é a 
confiança e às vezes é o mais difícil de obter e é o mais fácil de perder. ---------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que em relação ao protocolo 
entendia o que foi dito, quer pelo Senhor Presidente, quer pelos Senhores Vereadores Adelino 
Amaral e Dr. Manuel Marques. Entendia que este protocolo também não era urgente mas 
entendia as razões do Senhor Presidente. Como já tinha dito há assuntos que não se devem 
trazer previamente á reunião de Câmara. Devem ser discutidos previamente e depois virem à 
reunião de Câmara. Em relação aos equipamentos sociais, também ele tinha muitas costelas 
em Senhorim e aquilo que diz o Senhor Vereador Adelino Amaral é verdade pois a sua avó 
está no Lar de Lapa do Lobo por não haver nenhum equipamento social em Senhorim. É a 
maior Freguesia do Concelho em área e é aquela que neste momento não tem nada, foram as 
escolas, foi tudo embora realmente. É, talvez, a Freguesia mais despovoada e menos tratada. 
Era engraçado estarem na reunião de Câmara dois Senhores Vereadores de Senhorim e �para 
a nossa casa fazemos menos� para não serem acusados de favorecer, se calhar prejudicam a 
sua Freguesia em relação a outras Freguesias. Achava que a Freguesia de Carvalhal Redondo 
também estava deficitária em termos de equipamentos sociais. No entanto compreendia as 
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palavras do Senhor Vereador Adelino Amaral, mas que também entrou em contradição 
quando afirmou que devemos ter um equipamento social em cada Freguesia. Tem de haver 
um estudo para ver se realmente em termos de recursos é viável, ou se não é viável. Tem de se 
analisar bem as situações tal como em relação ao assunto das escolas. Entende que 
presentemente as Freguesias de Senhorim e de Carvalhal Redondo � Aguieira são as duas 
Freguesias que não têm equipamentos sociais, para além de outros equipamentos culturais e 
desportivos, ou seja, não têm nada. ---------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino Amaral afirmou que o que estava em causa era saber que 
equipamento era, não é dizer que Carvalhal não pode ter esse equipamento. No caso da ATS, 
antes de apresentar o projeto houve muitas conversas com a Segurança Social para definir que 
tipo de equipamento e qual era o desenho desse equipamento que teria viabilidade e que a 
Segurança Social aprovaria como, aliás, veio a aprovar, e faz confusão a muita gente o facto  
da ATS ter sido aprovada como IPSS quase de um dia para o outro, é que previamente a essa 
aprovação e previamente a esse projeto houve muita conversa, muitas reuniões, muitas 
diligências, muitas intervenções, para que o trabalho já estivesse todo feito. Até houve 
telefonemas da Câmara Municipal de Nelas para a Segurança Social, para que a ATS não 
fosse reconhecida como IPSS e isso foi uma forma de pegarem no dossier e de porem em 
cima do monte e isso deu origem a que a ATS fosse reconhecida como IPSS pois caso 
contrário demoraria mais alguns meses a ser aprovada e que devia esse favor ao Executivo 
Municipal anterior. Em relação ao caso de Carvalhal Redondo, foi objeto de apreciação em 
que participaram a Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da instituição em 
causa que ele não ia dizer quem era, a Segurança Social e pensava que Autarcas das 
Freguesias e o que foi defendido e o que foi implementado foi dar prioridade a outra 
Freguesia que não Carvalhal Redondo, a outra instituição que não de Carvalhal Redondo. 
Pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para depois ler o que ele acabou de dizer para 
assim perceber o que ele tinha dito. Em relação às deliberações vindas às reuniões de Câmara 
para ratificação desafiava o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques a mostrar uma vez que ele 
tenha votado contra uma situação dessas nos dois mandatos anteriores. Pode ter havido 
críticas e pode ter havido comentários, mas não se lembrava de ter votado contra um processo 
de ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, pediu permissão ao Senhor Presidente para 
afirmar que as palavras voam e os documentos perduram e que nunca teve medo que ficasse 
escrito aquilo que ele dizia. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino Amaral afirmou que ia ver os documentos. O Senhor 
Vereador Artur Jorge Santos Ferreira tinha-lhe dado uma achega e que ele não tinha qualquer 
constrangimento sobre isso, mas que até esse Senhor Vereador que na altura era Assessor da 
Senhora Presidente da Câmara veio à liça a criticar e a atacar a ATS porque o Executivo 
Municipal anterior fez aquilo que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques fez na presente 
reunião de Câmara de forma indigna que é confundir aquilo que é uma necessidade imperiosa 
de uma Freguesia, aquilo que é uma situação de calamidade numa Freguesia, confundir isso 
com luta política e que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques fez isso desde a primeira hora 
e que o Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira fez isso desde a primeira hora e que ele 
ia continuar com essa postura até ao fim, separar aquilo que é luta política daquilo que são 
IPSS,s daquilo que são necessidades das populações. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Vereador Adelino José 
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Borges Amaral só falava no Lar de Senhorim na altura das eleições e que olhasse para a 
constituição da ATS. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral repetiu que nunca confundiu luta 
política com aquilo que são as necessidades das populações e que percebia porque é que o 
Senhor Vereado Dr. Manuel Marques o interrompia e porque sabia que o que vinha a seguir 
ainda era mais duro. Ele sabia disso porque ele, desde a primeira hora, desde a primeira hora e 
tanto foi assim que foi convidado para ser associado e nunca quis associar-se à ATS porque já 
tinha o problema de �não ser o pai da criança�. Que a carta de que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marque tanto fala não foi enviada para lado nenhum. ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu para o Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral perguntar ao Senhor Valdemar e a um Senhor alto das Carvalhas se, de facto, 
essa carta não foi enviada para a ATS, ou para os trazer à sua presença. ---------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino Amaral perguntou ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 
onde estava o registo da referida carta. ------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente disse ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marque que ele, Senhor 
Presidente, para dirigir a reunião, com a dignidade que o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques pede tem que lhe dizer o que é que ele tem que fazer para que o Senhor Vereador Dr. 
Marques fale só quando o Senhor Presidente lhe dá a palavra e aguardar que os outros 
Senhores Vereadores acabem as suas intervenções. --------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente o tinha 
chamado burro, jumento e jerico e que ele se calava. ------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que essa matéria já tinha sido tratada e já teve as explicações 
que tinha que ter e assim para dirigir uma reunião com elevação e cada um falar e ter 
oportunidade todos de dizer aquilo que é necessário dizer e que entendam por bem dizer e fica 
registado, por isso é que as reuniões são gravadas, fica tudo evidenciado, não é preciso dizer 
falso vinte vezes para isso ficar, basta dizer uma vez, ou duas, que fica gravado e é transcrito 
na ata. Pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques porque nesta reunião de Câmara, 
formalmente, mais tem furado a disciplina da reunião, que tenha um bocadinho de paciência 
porque o Senhor Presidente, relativamente a esse episódio, foi um episódio triste que se 
passou na reunião de Câmara da qual já lhe apresentou as devidas desculpas, que pelos vistos 
o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques não aceitou. Para o Senhor Presidente o assunto está 
ultrapassado. Queria que as reuniões decorressem com a vivacidade que é necessária mas que 
cada um dos Senhores Vereadores fale na sua vez porque ele, Senhor Presidente, também está 
nas reuniões de Câmara para aprender e gostava de aprender aquilo que, quer o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques, quer o Senhor Vereador Adelino Amaral têm para dizer. 
Pediu para serem breves pois estavam a falar de um protocolo celebrado entre o Município e o 
Senhor Eng.º José Manuel Lopes de Almeida e em cima de uma declaração de voto, sem 
prejuízo de depois, no Período da Ordem do Dia da próxima reunião ser retomada essa 
matéria, e trazer os papéis. Comungava das palavras do Senhor Vereador Artur Jorge Santos 
Ferreira que era uma evidência que, de facto, a Freguesia que tem estado sempre representada 
nesta Câmara, obviamente com responsabilidades diferentes, em tempos diferentes, é, de 
facto, aquela Freguesia que parece manifestar neste momento maior necessidade, sendo certo 
que existe uma Rede Social, na Rede Social existe uma comissão restrita que faz essa análise 
da cobertura da Rede Social e que, de facto, é a questão da sustentabilidade. Não existe 
nenhum preconceito ou pré-juízo contra a construção de um Centro de Dia, ou de um Lar de 
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Idosos de Carvalhal Redondo, bem pelo contrário. O Executivo Municipal está 
completamente aberto e disponível, os Serviços também estão abertos e disponíveis, 
inclusive, para o projeto, desde a primeira hora. Houve alguma discussão no CLASN, no 
Conselho Local de Ação Social relativamente à necessidade, em que houve opiniões diversas 
relativamente aos que estão e manifestam também preocupações relativamente à 
sustentabilidade das instituições que já têm e por isso é preciso levar em consideração que 
houve, recentemente, uma grande oferta em termos de Lares de Terceira Idade e que está a 
haver mais ainda com a construção do Lar de Santar. O Concelho em 125 kms2, com 14.000 
habitantes e não existe nenhum preconceito. A cobertura da Rede carecerá, sendo essa a 
opção defendida pelo Executivo Municipal, utilizando todos os recursos, inclusive os recursos 
de engenharia internos, para apoiar uma solução Carvalhal Redondo � Aguieira, que seja 
sustentável em termos de Rede Social e Senhorim porque, de facto, em Senhorim houve um 
investimento, há oito anos, de cem mil euros, ou á volta disso, num imóvel para, de facto, em 
Vila Ruiva, propiciar alguma oferta social, e ela não se concretizou ao fim desses oito anos, 
nem para Centro de Dia, nem para Lar de Idosos. O Executivo Municipal está a olhar para 
isso. Está a olhar também para os edifícios das Escolas Primárias, edifícios públicos e a sua 
utilização. A Rede Social está a trabalhar também nesse levantamento. Achava que nessa 
questão dos protocolos, dos projetos e das IPSS,s poderá ter havido alguma má compreensão 
inicial do propósito do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, se era o projeto, se era o 
protocolo. Que tinha percebido que era a questão do protocolo. Relativamente à questão do 
projeto, o Senhor Presidente reafirmava o que tinha dito a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia 
Relvas. Havia um projeto inicial que lhe foi transmitido pelos responsáveis que estavam à 
frente daquele projeto, que depois o que foi levado à Rede Social, à reunião do CLASN havia 
algumas dúvidas relativamente àquilo que queriam concretizar e assim a concretização de um 
projeto, para o qual a Câmara Municipal está completamente disponível, bem como os 
Serviços Técnicos e assim que houver, da parte da Segurança Social e do próximo Quadro 
Comunitário, que é nesse âmbito tem que se fazer, tem completa abertura da Câmara 
Municipal relativamente à elaboração do projeto. Mais tinha dito ao Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques que agradecia o contributo de todos os Senhores Vereadores, incluindo o 
contributo do referido Senhor Vereador, porque o Senhor Ministro da Solidariedade visitou o 
Município de Nelas uma, ou duas vezes, há um ano atrás. Este Executivo Municipal não 
encontrou projeto feito, protocolo assinado, nem fonte de financiamento e havia um Quadro 
Comunitário em vigor há um ano atrás. Houve overboking que, eventualmente, poderia ser 
movimentado e se tivesse havido essa grande manifestação de vontade por parte do Senhor 
Ministro da Solidariedade relativamente ao Lar e Centro de Dia de Carvalhal Redondo. -------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques insiste em dois, ou três pontos que era preciso desmistificar. Primeira 
questão é a questão do reconhecimento das IPSS,s por parte da Segurança Social, que o 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques insiste em ligar ao Partido Socialista. Era evidente que 
toda a gente sabia que o Partido Socialista é, de facto, o grande defensor daquilo que é o 
Estado Social, ao contrário dos partidos da Coligação que está no Governo, do qual o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques faz parte, que querem destruir o Estado Social e acabar com 
toda essa estrutura de equipamentos sociais e passar aquilo para a mão de privados e acabar 
com a responsabilidade pública da prestação dos cuidados sociais que o Partido Socialista 
continua a defender. Talvez por isso o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, em vez de dizer 



 
Fls.__________ 

 
 

    
 
 
 
 

Reunião de 27/08/2014 

24 
 

Segurança Social, diz sempre o Partido Socialista. Compreendia que devia ser uma 
deformação ideológica e só assim é que o compreendia. Pediu desculpa ao Senhor Vereador 
Dr. Manuel Marques para ele não o interromper pois caso contrário ia-se embora e não estava 
para entrar em diálogo com o referido Senhor Vereador, mas que era, de facto, para clarificar 
toda a situação. Em relação ao reconhecimento da IPSS em Carvalhal Redondo, também já 
tinha dito ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques como é que tudo aconteceu, já lhe tinha 
dito como é que aconteceu. Pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para ler na ata 
aquilo que ele tinha dito anteriormente e vai perceber porque é que em Carvalhal Redondo só 
agora é que foi reconhecida a IPSS e não foi no passado e foi reconhecida uma outra 
instituição de uma outra Freguesia. Quanto à outra questão que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques teima em chamar à liça que é a coincidência de eleições com a apresentação 
da candidatura da ATS para o Lar de Idosos de Senhorim. É evidente que houve coincidência, 
mas houve coincidência uma vez porque só foi apresentada a candidatura uma vez. Pediu ao 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para �fechar a matraca� pois caso contrário estavam o 
dia todo na reunião de Câmara e não conseguiam dizer aquilo que queriam. Essa coincidência, 
de facto, aconteceu porque o período de apresentação de candidaturas ao QREN coincidiu 
com o período antes das eleições. Como não tinha sido ele que marcou nem umas, nem 
outras, estava perfeitamente à vontade. Podia dizer ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 
era o seguinte, ele, fora esse período nunca mais falou, nem nunca mais escreveu sobre a 
questão da candidatura da ATS, sobre a questão de Senhorim. Fora desse período nunca mais 
falou, nem escreveu em termos de luta política. O contrário não podia dizer o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques e os seus apaniguados, que anda sempre a espalhar cartazes. 
Não percebia porque é que o povo de Senhorim anda sempre a pedir contas ao Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques e o porquê dessa confusão entre o que são as benfeitorias. Só o 
referido Senhor Vereador a pode perceber mas devia era procurar mostrar às pessoas aquilo 
que fez durante os últimos oito anos. Nessa matéria, nada. Não fez nada. Como não fez nada, 
como não tem nada para mostrar, então vai à procura de fantasma e anda por lá a pôr cartazes 
e panfletos e outdoors e faz o jogo político que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques muito 
bem sabe fazer mas que com o qual ele, Vereador Adelino Amaral, não pactua. Em relação à 
questão da carta, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, durante todos estes anos, teve uma 
atuação miserável em relação ao projeto da ATS em relação a Senhorim e depois inventou, 
inventou uma carta, escreveu uma carta e não a mandou para ninguém porque o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques podia ter enviado essa tal carta que refere para o apartado da 
ATS, podia-lha entregar a ele, em mão, porque de quinze em quinze dias estavam juntos nas 
reuniões de Câmara. Mas não, não a mandou para lado nenhum e depois andou a dizer às 
pessoas que lhe tinha enviado uma carta. As pessoas leram a cópia de uma carta que o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques mostrou mas é a única que existe pois a carta não foi enviada 
para lado nenhum. A ATS tem um apartado e no apartado não foi recebida carta nenhuma. 
Pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para não continuar a alimentar essas mentiras 
porque ele, Senhor Vereador Adelino Amaral, a partir da presente data vai deixar de 
responder. Em relação ao subsídio, era verdade que a Câmara atribuiu dez mil euros de 
subsídio à ATS para fazer o projeto depois de mais de meio ano de promessas. A Junta de 
Freguesia de Senhorim não deu subsídio nenhum, pois também não foi pedido nenhum 
subsídio à Junta de Freguesia. À Junta de Freguesia e à Câmara Municipal foi pedido para 
subscreverem o protocolo e ambas subscreveram embora sem o voto favorável do Senhor 
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Vereador Dr. Manuel Marques. Era bom que se diga isto. Mas este subsídio foi dado depois 
de meio ano de falsidades, meio ano de promessas enganadoras e depois de uma reunião 
atribulada dentro de um gabinete da Câmara Municipal, onde o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques não levou umas bofetadas por um mero acaso, porque ele interveio, porque havia 
duas pessoas com vontade de andar à frente mais um bocadinho daquilo que era a discussão, 
porque o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques teve nessa reunião, como teve em todo este 
processo, uma atuação miserável, pois sendo Vice-Presidente da Câmara, dizendo-se oriundo 
de uma Freguesia como é Senhorim, com as dificuldades que tem, o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques combate, dificulta, tenta destruir o processo, aliás da mesma forma que fez 
com o projeto e com a instituição que agora vai construir um Lar em Santar. O Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques teve a lata de mandar um ofício para a Santa Casa da 
Misericórdia, de Santar, deve ser caso único. Pedia ao Senhor Presidente para mandar fazer 
uma busca aos arquivos da Câmara. O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, na qualidade de 
Vice-Presidente da Câmara e aproveitando as férias da Senhora Presidente, mandou um ofício 
para a Santa Casa da Misericórdia, de Santar a ameaçar com a suspensão das obras de 
reparação do telhado da Igreja. Questionou o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques se ele 
não tinha vergonha de ter feito uma coisa dessas, perseguir uma IPSS, que é, se calhar, a IPSS  
mais digna e com mais historial e com mais abrangência do Concelho. Questionou, 
novamente, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques se ele não tinha vergonha de perseguir 
uma IPSS, uma instituição dessas. Questionou se ele não tinha vergonha de escrever uma 
carta a perseguir essa instituição, pois devia ter vergonha e devia-se retratar. Era agora a hora 
de o fazer, que o fizesse. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques respondeu às acusações do Senhor Vereador 
Adelino Amaral afirmando que na eventualidade de pôr em causa a sustentabilidade do 
Centro de Dia de Vilar Seco, que foi aquilo que tinha dito o Senhor Vereador Adelino Amaral 
e que tinha sido o Partido Socialista que em 2005 andou a prometer esse mesmo Lar em Vilar 
Seco num papel de costaneira. Questionou o Senhor Vereador Adelino Amaral para dizer a 
verdade, ou então anda distraído e como responsável político e como Vereador então ainda 
era mais grave. Que tinha registado e escrito o que o Senhor Vereador Adelino Amaral tinha 
falado nesta reunião de Câmara acerca do Centro de Dia de Vilar Seco. Que o Senhor 
Vereador Adelino Amaral tinha posto em causa a sustentabilidade e foi o Partido Socialista 
que andou com um papel costaneiro, com três riscos no papel a dizer que era o projeto do Lar 
de Vilar Seco. Nessa altura o Senhor Presidente da Câmara estava do lado de cá da barricada 
e recorda-se disso. Certamente se recorda e certamente se recordará se fizer um esforço de 
memória disso. Quanto à aprovação política, ou não, pela Segurança Social, questionou quem 
é que nomeava os diretores e os chefes da Segurança Social, quem é que eram os 
interlocutores do Governo a nível regional. Que os concursos eram uma treta pois quem lá 
ficou era quem lá estava nomeado de uma forma provisória e eventual. Que os concursos 
eram uma treta e que não valia a pena estar a tapar o sol com a peneira e que dizia isso de 
forma frontal e sem medo. Pediu ao Senhor Vereador Adelino Amaral para ele desmistificar, 
se ele tinha tanto interesse na construção do Lar de Senhorim, para ele trazer na próxima 
reunião de Câmara as forças vivas da Freguesia de Senhorim, nas quais pode incluir, ou não, a 
ele, Vereador Dr. Manuel Marques, que na constituição da ATS não fossem militantes do 
Partido Socialista, para trazer uma, para dizer uma, se tiver a coragem de o fazer. Ele tinha 
pedido ao Notário a constituição da ATS. Logo aí se viu a vontade política e a forma política 
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como o Senhor Vereador Adelino Amaral queria dirigir o projeto do Lar de Senhorim. Quanto 
a essa matéria ele, Vereador Dr. Manuel Marques, já tinha sido julgado. Mesmo querendo 
bater-lhe, ou não, desde que ele, Vereador Dr. Manuel Marques, em dezembro de 2001 
abandonou o Partido Socialista, o Partido Socialista nunca mais �tocou na chicha�, nem 
tocará, porque as pessoas sabem quem é que está de boa fé e quem é que está de má fé. No 
resultado eleitoral de 2013, que mesmo perdendo as eleições, o Senhor Vereador Adelino 
Amaral, em Senhorim, levou uma malha a nível de resultado eleitoral e já a levou quando foi 
candidato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino Amaral afirmou que pensava que estavam a falar de IPSS,s e 
de equipamento sociais e não de resultados eleitorais. ------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Vereador Adelino Amaral 
é que o acusou de não querer construir o Lar de Senhorim e que tinha passado um atestado de 
ignorância aos habitantes da Freguesia de Senhorim. Isso ele não lhe admitia porque eles são 
inteligentes e sabem escolher o trigo do joio. ----------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que os Senhores Vereadores tinham que admitir que por 
causa da política, do facto de serem militantes da ATS, os partidos, supostamente e tal, o que 
é um facto é que ao fim deste tempo todo não há nada na Freguesia de Senhorim. Dirigindo-se 
ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, afirmou que iam estender o exemplo bom de 
Senhorim para o Concelho de Nelas todo, ou seja, os eleitores de Senhorim são espertos e o 
resto do Concelho é burro. É que no resto do Concelho o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques esteve na Câmara como Vice-Presidente e perdeu as eleições, portanto, iam 
pressupor que o eleitorado é todo inteligente. Perderam em Vilar Seco e em Santar. Portanto, 
iam presumir que o eleitorado era todo inteligente e esperto. ---------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira interveio para responder ao Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral, em que o referido Senhor Vereador tinha afirmado 
que ele, Vereador Artur Jorge, o tinha acusado num artigo de jornal, em que era um artigo 
sobre os equipamentos sociais do Concelho e nesse artigo o Senhor Vereador Artur Jorge 
escreveu, �Se uns conseguem concretizar a obra prometida, outros apenas conseguem oferecer 
promessas. O prometido Centro de Dia de Senhorim é um deles. Depois de muito se falar 
apenas se sabe que o único investimento que existiu foi o do projeto de arquitetura financiado 
pela Câmara Municipal. Trata-se de um equipamento importante para a Freguesia de 
Senhorim, o que não pode ser tratado de forma tão leviana como tem sido. Há que saber a 
forma como se encontra o projeto e responsabilizar os vendedores de sonhos por os 
transformar em pesadelos.� Se o Senhor Vereador Adelino Amaral tivesse dado a explicação 
que deu nesta reunião, isto foi em junho de 2010, se calhar não tinha escrito aquele artigo. Foi 
isto que foi escrito e que era um artigo político. ------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral sugeriu que este assunto fosse agendado 
numa próxima reunião de Câmara para ser discutido. -------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Adelino Amaral tinha um crédito de 
tempo e de intervenção que a Câmara gosta muito que ele utilize. Sugeriu que fosse feito um 
intervalo de dois minutos. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi feito um intervalo de dois minutos. ---------------------------------------------------------  
---- O Senhor Presidente reiniciou a reunião informando que a declaração de voto do Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques irá ter depois umas notas de rodapé, que lembra as sebentas da 
Faculdade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(141/20140827)2.2.PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA ATIVIDADE 
DE COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIA EXERCIDA POR FEIRANTES E 
VENDEDORES AMBULANTES � FIM DO PRAZO PARA APRECIAÇÃO PÚBLICA 
� ALTERAÇÃO � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 7895, datada de 21 de agosto de 2014, do Serviço 
Jurídico desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------
--- �Projeto de Regulamento Municipal da Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária 
exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes � Fim do prazo para apreciação pública ---
---- Nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º1, alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal �elaborar e submeter à aprovação da assembleia 
municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como aprovar 
regulamentos internos�. -----------------------------------------------------------------------------------
----- Assim sendo, o supracitado Projeto de Regulamento foi presente à reunião ordinária 
pública desta Câmara Municipal realizada em 28 de maio de 2014 e, posteriormente, objeto 
de apreciação pública nos termos do artigo 118.º, n.º3 do Código do Procedimento 
Administrativo (cujo prazo terminou em 25 de julho de 2014). --------------------------------------
--- No período de apreciação pública a União de Freguesias de Santar e Moreira solicitou a 
alteração do referido Projeto de Regulamento relativamente aos locais para a venda 
ambulante (Entrada n.º6904, de 25/07/2014). ---------------------------------------------------------- 
---- Pelo exposto, considera-se que Projeto de Regulamento Municipal da Atividade de 
Comércio a Retalho Não Sedentária exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes deverá 
ser novamente presente à Câmara Municipal para que este órgão tenha conhecimento da 
alteração proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posteriormente deverá o mesmo ser sujeito a aprovação pela Assembleia Municipal nos 
termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea g), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------
---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ----
------ Presente, também, o ofício n.º 35/14, datado de 16 de julho de 2014, enviado pelo 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santar e Moreira, que a 
seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------
----- Projeto de Regulamento Municipal da Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária 
exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes � Locais para venda ambulante --------------
----- A União de Freguesias de Santar e Moreira, relativamente ao assunto em epígrafe, vem 
por este meio indicar quais os locais para a venda ambulante: ------------------------------------- 
---- - Moreira: Largo da Lage (Largo da Associação de Moreira); Rua das Amoreiras (na 
bifurcação com a Rua Nascimento Loureiro); --------------------------------------------------------- 
---- - Pisão: Largo da Associação do Pisão.� ---------------------------------------------------------- 
---- O Projeto de Regulamento Municipal da Atividade de Comércio a Retalho Não 
Sedentária exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes, depois de devidamente alterado, 
fica anexo a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------
---- O Senhor Presidente informou que, na sequência da informação que foi enviada aos 
Senhores, foi sugerido pela União de Freguesias de Santar e Moreira uma alteração para 
venda ambulante, o que implicou uma alteração ao regulamento, aliás no âmbito da audiência 
pública. Assim tem de ser votado novamente com esta alteração e depois enviado à 
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Assembleia Municipal para aprovação. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao projeto de Regulamento 
Municipal da Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária exercida por Feirantes e 
Vendedores Ambulantes, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 7895, do 
Serviço Jurídico, devendo este assunto ser presente à próxima sessão da Assembleia 
Municipal de Nelas, para aprovação. -------------------------------------------------------------------- 
 

3 � CONTABILIDADE 
 
3.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 6 E N.º 7, E ÀS 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO, N.º 6, DE 2014 � COMPETÊNCIA DELEGADA � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2014, n.ºs 6 e 7, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2014, n.º 6, as quais 
ficam anexas a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------
---- O Senhor Presidente informou a Câmara que na alteração n.º 6 há apenas um pormenor de 
reforçar as verbas em Pessoal aguardando aposentação, de oito mil euros. Em relação à 
alteração n.º 7, à medida que nas despesas se vão fazendo os arranjos e as obras que são 
necessárias para realizar, pois o Orçamento tinha os constrangimentos que tinha assumido e 
assim, há sempre pequenas alterações que é necessário fazer. --------------------------------------- 
 

4 - OBRAS PARTICULARES 
 
4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO 
4.1.1.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 06 e 20 de agosto de 
2014, a qual fica anexa a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. --------------------- 
4.1.2.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 06 e 20 de agosto de 2014, a qual fica anexa a esta ata (Anexo 
IV), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------- 
(142/20140827)4.2.RELAÇÃO DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS 
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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 06 e 20 de agosto de 2014, a qual 
fica anexa a esta ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------- 
(143/20140827)4.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
PEDRASSA, FREGUESIA DE SENHORIM. REQUERENTE: MARIA FERNANDA 
CABRAL CRUZ. COMPROPRIETÁRIOS PROPOSTOS: ELÍSIO CARLOS DA 
CRUZ GOMES E OLINDA DA CRUZ GOMES OLIVEIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 7780, datada de 18 de agosto 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/A14P02/15. Registo de entrada n.º 7482, de 14/08/2014. ----- -----
---- Requerente: Maria Fernanda Cabral Cruz. Comproprietários propostos: Elísio Carlos da 
Cruz Gomes e Olinda da Cruz Gomes Oliveira. Local: Freguesia de Senhorim. -----------------
----- 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. A requerente solicita parecer favorável de constituição de regime de compropriedade 
de terreno rústico, sito ao �Pedrassa�, artigo 690, localizado na Freguesia de Senhorim, 
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�. ------------------------------------------ 
---- Neste assunto estabeleceu-se uma conversa entre o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques 
e o Senhor Presidente acerca dos herdeiros que constam e que não constam neste pedido de 
constituição de compropriedade. -------------------------------------------------------------------------   
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira sugeriu que nas próximas reuniões, em 
assuntos idênticos, venham só as informações, uma vez que os mapas como estão impressos 
em tinta preta nada esclarecem e gasta-se tinteiro desnecessariamente. ----------------------------    
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos comproprietários Elísio Carlos da Cruz Gomes e Olinda da 
Cruz Gomes Oliveira, de um prédio rústico, sito ao �Pedrassa�, na Freguesia de Senhorim, 
inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Senhorim sob o artigo n.º 690, sendo ½ a 
favor de cada um, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 7780, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. - 
(144/20140827)4.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
CARREGAL, FREGUESIA DE SENHORIM. REQUERENTE: MARIA FERNANDA 
CABRAL CRUZ. COMPROPRIETÁRIOS PROPOSTOS: ELÍSIO CARLOS DA 
CRUZ GOMES E OLINDA DA CRUZ GOMES OLIVEIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 7786, datada de 18 de agosto 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/A14P02/14. Registo de entrada n.º 7481, de 14/08/2014. ----- -----
---- Requerente: Maria Fernanda Cabral Cruz. Comproprietários propostos: Elísio Carlos da 
Cruz Gomes e Olinda da Cruz Gomes Oliveira. Local: Freguesia de Senhorim. -----------------
----- 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. A requerente solicita parecer favorável de constituição de regime de compropriedade 
de terreno rústico, sito ao �Carregal�, artigo 401, localizado na Freguesia de Senhorim, 
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 comproprietários Elísio Carlos da Cruz Gomes e Olinda da 
Cruz Gomes Oliveira, de um prédio rústico, sito ao �Carregal�, na Freguesia de Senhorim, 
inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Senhorim sob o artigo n.º 401, sendo ½ a 
favor de cada um, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 7786, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. - 
(145/20140827)4.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
ARROTEIA, FREGUESIA DE SENHORIM. REQUERENTE: MARIA FERNANDA 
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CABRAL CRUZ. COMPROPRIETÁRIOS PROPOSTOS: ELÍSIO CARLOS DA 
CRUZ GOMES E OLINDA DA CRUZ GOMES OLIVEIRA - APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 7789, datada de 18 de agosto 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/A14P02/12. Registo de entrada n.º 7478, de 14/08/2014. ----- -----
---- Requerente: Maria Fernanda Cabral Cruz. Comproprietários propostos: Elísio Carlos da 
Cruz Gomes e Olinda da Cruz Gomes Oliveira. Local: Freguesia de Senhorim. -----------------
----- 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. A requerente solicita parecer favorável de constituição de regime de compropriedade 
de terreno rústico, sito à �Arroteia�, artigo 850, localizado na Freguesia de Senhorim, 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 comproprietários Elísio Carlos da Cruz Gomes e Olinda da 
Cruz Gomes Oliveira, de um prédio rústico, sito à �Arroteia�, na Freguesia de Senhorim, 
inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Senhorim sob o artigo n.º 850, sendo ½ a 
favor de cada um, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 7789, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. - 
(146/20140827)4.6.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
CARVALHAL, FREGUESIA DE SENHORIM. REQUERENTE: MARIA FERNANDA 
CABRAL CRUZ. COMPROPRIETÁRIOS PROPOSTOS: ELÍSIO CARLOS DA 
CRUZ GOMES E OLINDA DA CRUZ GOMES OLIVEIRA - APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 7788, datada de 18 de agosto 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/A14P02/13. Registo de entrada n.º 7480, de 14/08/2014. ----- -----
---- Requerente: Maria Fernanda Cabral Cruz. Comproprietários propostos: Elísio Carlos da 
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Cruz Gomes e Olinda da Cruz Gomes Oliveira. Local: Freguesia de Senhorim. -----------------
----- 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. A requerente solicita parecer favorável de constituição de regime de compropriedade 
de terreno rústico, sito ao �Carvalhal�, artigo 711, localizado na Freguesia de Senhorim, 
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 comproprietários Elísio Carlos da Cruz Gomes e Olinda da 
Cruz Gomes Oliveira, de um prédio rústico, sito ao �Carvalhal�, na Freguesia de Senhorim, 
inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Senhorim sob o artigo n.º 711, sendo ½ a 
favor de cada um, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 7788, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. - 
(147/20140827)4.7.PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE 
CONSTITUIÇÃO DE REGIME DE COMPROPRIEDADE. REQUERENTE: 
IMOCOA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 7878, datada de 21 de agosto de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de retificação da certidão de constituição de regime de compropriedade � 
Aprovação. Processo n.º 2014/A14P02/10. Registo de entrada: 7673, de 21/08/2014. 
Requerente: IMOCOA � Sociedade Imobiliária, Ld.ª. Local: Nelas. -------------------------------
---- I. Petição ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No dia 31/07/2014, com registo de entrada n.º 7107, a empresa requerente solicitou 
parecer sobre a constituição de compropriedade de um prédio rústico a favor de José Manuel 
Lopes de Almeida e de IMOUG � Unipessoal, Lda. Assim, nos termos do deliberado em 
reunião de Câmara Municipal datada de 13/08/2014, foi emitida a certidão com interna n.º 
7852 de 20/08/2014. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Contudo, a empresa requerente, após verificação do registo comercial, verificou que 
houve alteração do nome de um dos titulares, de IMOUG � Unipessoal, Lda para IMOVG, 
Lda e solicita a devida alteração da certidão. --------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Salvo melhor opinião, visto que se trata da alteração do nome de um dos 
comproprietários, não vejo inconveniente na pretensão, devendo ser emitida nova certidão, 
nos mesmos termos da anterior com a alteração do nome do comproprietário de IMOUG � 
Unipessoal, Lda para IMOVG, Lda. ---------------------------------------------------------------------
---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª. ------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente informou que este assunto já veio à reunião ordinária de 13 de agosto 
de 2014, havia era um lapso no nome de um dos comproprietários e assim os Serviços 
Municipais, e bem, não emitiram a certidão, uma vez que o requerente não identificou 
corretamente um dos comproprietários. ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação tomada em reunião 
ordinária, realizada em 13 de agosto de 2014, passando a constar o nome de um dos 
comproprietários - IMOVG, Ld.ª em vez de IMOUG � Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de 
acordo com a informação interna n.º 7878, da Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão 
Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. ------------------------------------------- 
(148/20140827)4.8.PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE 
CONSTITUIÇÃO DE REGIME DE COMPROPRIEDADE. REQUERENTE: 
IMOCOA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 7879, datada de 21 de agosto de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de retificação da certidão de constituição de regime de compropriedade � 
Aprovação. Processo n.º 2014/A14P02/11. Registo de entrada: 7674, de 21/08/2014. 
Requerente: IMOCOA � Sociedade Imobiliária, Ld.ª. Local: Nelas. -------------------------------
---- I. Petição ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No dia 31/07/2014, com registo de entrada n.º 7105, a empresa requerente solicitou 
parecer sobre a constituição de compropriedade de um prédio rústico a favor de José Manuel 
Lopes de Almeida e de IMOUG � Unipessoal, Lda. Assim, nos termos do deliberado em 
reunião de Câmara Municipal datada de 13/08/2014, foi emitida a certidão com interna n.º 
7855, de 20/08/2014. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Contudo, a empresa requerente, após verificação do registo comercial, verificou que 
houve alteração do nome de um dos titulares, de IMOUG � Unipessoal, Lda para IMOVG, 
Lda e solicita a devida alteração da certidão. --------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Salvo melhor opinião, visto que se trata da alteração do nome de um dos 
comproprietários, não vejo inconveniente na pretensão, devendo ser emitida nova certidão, 
nos mesmos termos da anterior com a alteração do nome do comproprietário de IMOUG � 
Unipessoal, Lda para IMOVG, Lda. --------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª. ------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação tomada em reunião 
ordinária, realizada em 13 de agosto de 2014, passando a constar o nome de um dos 
comproprietários - IMOVG, Ld.ª em vez de IMOUG � Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de 
acordo com a informação interna n.º 7879, da Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão 
Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. ------------------------------------------- 
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5 � LICENCIAMENTOS DIVERSOS 

 
5.1.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, as quais ficam anexas a esta ata (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. -------------- 
(149/20140827)5.2.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 VII), fazendo dela parte integrante. ---- 
(150/20140827)5.3.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 02 de janeiro 
de 2014 e 20 de agosto 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 VIII), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

---- O Senhor Presidente da Câmara declarou aberto o Período de Intervenção do Público, 
solicitando ao mesmo, presente na sala, para se inscrever para usar da palavra. ------------------
---- O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte cumprimentou todos os presentes, afirmou que ia ser 
muito rápido. Acha que tinha ouvido nesta sala, se não era verdade, pedia desculpa ao Senhor 
Presidente e aos Senhores Vereadores, mas tinha a ideia que foi dito na reunião de Câmara 
que não havia alterações às Ordens de Trabalho e nesta reunião trataram de um assunto, que 
debateram o tempo todo, embora ele, quando se chegou ao fim da discussão do assunto, não 
ficou a perceber nada do mesmo. Dava razão ao Senhor Vereador Adelino Amaral porque o 
assunto não estava na Ordem de Trabalhos e foi dito na reunião que não havia alteração às 
referidas Ordens de Trabalho. Fez uma pequena observação no sentido de nas reuniões de 
Câmara não se discutir muito política e sim que fossem diretamente às questões. ----------------
---- O Senhor Presidente afirmou que, com o devido respeito, as intervenções do Público não 
são para julgar a discussão que se faz nesta Mesa, porque as intervenções do Público 
destinam-se a dar contributos, a fazer sugestões e não fazer a apreciação, com o devido 
respeito, pelo que se diz e pela liberdade de intervenção nesta Mesa de reunião de Câmara. O 
Período de intervenção do Público tem em vista dar contributos, aliás, alguns deles têm sido 
seguidos pelo Executivo Municipal. Em relação à questão levantada pelo Senhor Arlindo, na 
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última reunião ordinária pública, referente à limpeza urbana na aldeia de Urgeiriça, o 
Executivo Municipal, na medida das suas possibilidades, tentou fazer um esforço no sentido 
de melhorar essa limpeza urbana, particularmente a questão das silvas e a limpeza no Bairro 
dos Engenheiros. Pedia ao Senhor Arlindo para não fazer essa apreciação porque, com 
humildade democrática, também lhe sugeria que aguardasse essa apreciação para as eleições 
daqui a três anos e o povo, de forma soberana saberá fazer esse julgamento. As reuniões da 
Câmara Municipal são púbicas, o Público pode assistir às mesmas. Por vezes também se põe 
algum calor nas discussões, com algum exagero, pois todos os intervenientes nesta Mesa de 
reuniões têm, quase sempre, a humildade de reconhecer esse exagero. Já houve uma grande 
discussão sobre se os órgãos das autarquias locais deviam ser órgãos maioritários, havia uma 
alteração e depois não houve consenso entre os partidos e assim, atualmente a lei diz que há 
representação proporcional, diz que nas reuniões tem que haver Períodos de Antes da Ordem 
do Dia e Períodos da Ordem do Dia. Todos os Senhores Vereadores podem dar os seus 
contributos. Esclareceu que a única situação que esta nova Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, veio alterar relativamente à Lei n.º 169, que era a antiga Lei das Autarquias Locais, 
é a introdução de novos pontos na Ordem do Dia para serem deliberados. Portanto, se não foi 
inscrito na Ordem do Dia a atribuição de um subsídio ao Rancho Folclórico de Vilar Seco, a 
Lei que permitia isso antes, havendo maioria de dois terços, agora já não permite, nesse 
aspeto é que não permite a deliberação, agora a discussão, quando ela vem a talhe de foice e 
quando se justifica, achava que era assim que tinha que ser, é assim que o Senhor Legislador 
quer, é assim que a democracia impõe. Pediu também ao Senhor Arlindo, o favor de fazer 
essas sugestões, pois é um munícipe interessado. Recordou também ao Senhor Arlindo que o 
nosso sistema político é um sistema representativo, não é um sistema direto e, portanto, há 
eleições de quatro em quatro anos, sem prejuízo de alguns instrumentos de democracia direta 
que o Executivo Municipal quer, eventualmente, instituir, pois tem inscrito no Orçamento do 
corrente ano, como por exemplo os orçamentos retificativos e não há nenhum requerimento, 
não há nenhum papel, nenhum e-mail, que chegue ao Senhor Presidente de Câmara que não 
seja devidamente encaminhado com a obrigação de fazer o levantamento da situação e de dar 
resposta ao Munícipe relativamente à reclamação, à sugestão, à proposta que está a ser feita e, 
portanto, era dentro destes parâmetros e apelando a que o Senhor Arlindo não faça um 
julgamento ao comportamento da Câmara e que ele, como Presidente, tem que defender a 
Câmara e a imagem do Senhor Presidente, achava que o Período destinado ao Público não 
visava que no final das reuniões alguém faça um julgamento daquilo que os Senhores 
Vereadores estiveram a dizer na Mesa das reuniões de Câmara. Por isso é que no Regimento 
das sessões da Assembleia Municipal, que nas reuniões de Câmara isso não é seguido, há uma 
indicação que diz que as pessoas, na intervenção do Público, não se podem pronunciar sobre 
assuntos que hajam sido discutidos na reunião de Câmara porque já estão discutidos, já estão 
decididos e, portanto, as Ordens do Dia também são públicas e as pessoas se quiserem 
influenciar os Senhores Vereadores também têm acesso às Ordens do Dia e têm acesso aos 
Senhores Vereadores nos períodos antes das reuniões de Câmara e dizer, olhe que eu acho que 
há este aspeto, aquele e o outro. Depois de decidido, pronto. Quanto muito pode dizer é que 
há aqui um dado novo que os Senhores Vereadores não levaram em consideração que é este 
aspeto, afinal havia lá um buraco e qualquer coisa excecional. Pediu ao Senhor Arlindo que, 
sem prejuízo da sua liberdade, desse à Câmara Municipal contributos positivos, pois anda na 
rua e é uma pessoa atenta, mas para não julgar o Executivo Municipal pois nestes quatro anos 
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terá as suas motivações, também políticas, que caraterizaram a sua eleição, mas estarão todos 
preparados para daqui a quatro anos prestarem contas do que de bom, pois todos querem que 
seja de bom, irão fazer pelo Município. De seguida deu a palavra ao Senhor Arlindo. ---------- 
---- O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte afirmou que não gostou de ouvir as palavras do 
Senhor Presidente. Mas, no entanto, aceitava a justificação do Senhor Presidente. Sobre as 
questões que já tinha falado em anteriores reuniões de Câmara e ele que todos os dias faz uma 
caminhada, continua a percorrer cerca de cem, cento e cinquenta metros, completamente às 
escuras num sítio que mete medo a toda a gente. Que já tinha falado em anterior reunião de 
Câmara de janeiro, portanto, há oito meses atrás, e ao pé do campo de futebol, em Canas de 
Senhorim, continuam lá os postes e as lâmpadas sempre apagadas. Informou que na semana 
passada houve um carro da tropa que veio ao Tribunal de Nelas buscar documentos e pastas, 
indo os mesmos para Viseu. Achava que deviam estar todos alerta, dando a impressão que já 
estão a levar processos para que no dia de amanhã o Tribunal de Nelas tenha menos de 250 
processos anuais, que é o mínimo exigido por lei. Portanto, era para alertar que esteve um 
camião da tropa no Tribunal de Nelas a carregar esses processos. Apesar de saber e 
reconhecer que a Câmara tem pouco, ou nenhum dinheiro, explicou que há uma barroca 
situada em frente ao poço de Santa Bárbara, ou seja, entre os blocos habitacionais e uma 
vivenda que está lá, uma barroca que aquilo é uma miséria autêntica e só quem lá passa 
diariamente é que pode verificar. Sugeria que, dentro das possibilidades económicas da 
Câmara Municipal, que fossem metidas lá umas manilhas, limpando a barroca, 
evidentemente, pois agora está seca e só lá corre água no inverno, são 27 metros, pois embora 
a barroca tenha mais comprimento, mas pelo menos sem fosse desde as garagens até ao 
passeio, pois o passeio já tem esgotos, e o esgoto está aberto precisamente para a barroca, se 
fossem postas manilhas nesses 27 metros e depois tapar com terra, até as próprias pessoas 
aproveitavam esse terreno para fazerem lá um jardinzinho, ele, pessoalmente, agradecia. 
Informou que no dia anterior a esta reunião tinha recebido uma carta da Câmara, assinada 
pelo Senhor Presidente e queria só alertar que esse documento assinado pelo Senhor 
Presidente, os pareceres dados pelos Serviços Municipais não correspondem, minimamente, à 
verdade, ou seja, esse documento contem mentiras, faz-lhe lembrar aqui há uns tempos houve 
nos jornais e viu-se na televisão que um Senhor Relvas qualquer, que deram-lhe o diploma. 
Dava-lhe a impressão que alguns Serviços aqui da Câmara, também tiraram esse diploma à 
custa dessas Universidades onde o Senhor Miguel Relvas tirou, ou seja, não sabem fazer 
contas, matematicamente não sabem. Isto era alertar já que é para toda a gente saber os 
Serviços que a Câmara tem. Pediu desculpa ao Senhor Presidente, mas também não o 
interrompeu e ouviu-o com toda atenção o seu esclarecimento. Assim também gostava que o 
Senhor Presidente o ouvisse e o deixasse falar. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que não podia ouvir o que o Senhor Arlindo acabava de 
dizer e pediu para ele concretizar o que estava a dizer e diz quem são os Miguel Relvas que 
existem na Câmara, licenciados e sem licenciatura. --------------------------------------------------- 
---- O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte afirmou que ia concretizar por escrito o que acabava 
de dizer e que se uma pessoa responsável pelo Serviço de Obras não sabia diferenciar, ou não 
conhece as matérias primas que são aplicadas em obras, quando é um pau que está ao alto e a 
pessoa diz que é metálico, achava que essa pessoa não tem capacidade de estar. Quando diz 
que as pessoas habitam há mais de 30 anos onde só a partir de 1994, era questão de fazer as 
contas, se de 1994 até 2014 são mais de 30 anos. Obras que foram acabadas de construir no 
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mês passado, diz-lhe essa mesma carta que há muito tempo que está isso feito. Vai apresentar 
provas, com testemunhas, que isso é mentira. ---------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente agradeceu as palavras do Senhor Arlindo e informou-o que, 
relativamente à questão dos processos e do Tribunal, o Executivo Municipal estava atento e 
evidentemente, como o Senhor Arlindo sabia, no âmbito da Reforma Judiciária que está em 
curso, todos os processos, Execuções, Família, Família são divórcios, regulações de poder 
paternal, alterações à relação do poder paternal, adoções, ações ordinárias de valor superior a 
cinquenta mil euros, portanto, tudo isso são processos que vão para o Tribunal de Viseu. O 
que significa que aqui no Tribunal de Nelas vão ficar os inquéritos crime, alguns processos 
sumários, cível e crime também e pouco mais porque o âmbito da especialização da Reforma 
Judiciária implica que os processos transitem para o Tribunal de Viseu, ainda se vai ver como 
vai ser porque há sítios onde vai haver contentores, pelo menos em três Tribunais e em Viseu 
não há sítio onde colocar esses contentores porque há um andar do edifício em que ainda 
estão em discussão se é a Câmara Municipal de Viseu que paga as obras, se é o Ministério da 
Justiça. Portanto, o Executivo Municipal está atento a isso. Relativamente às iluminações, de 
facto, continuam a existir algumas queixas. Por exemplo, no alto de Vale de Madeiros, junto à 
capela, já algumas pessoas referenciaram que também há muita iluminação que está desligada 
e o Executivo Municipal está a rever esse processo. A questão das barrocas e da preparação 
do inverno, depois da Feira do Vinho do Dão, o Executivo Municipal tem como caderno de 
encargos preparar o inverno e a preparação do inverno implica, de facto, que nos pontos 
críticos que o Executivo Municipal verificou em novembro e dezembro do ano passado, em 
todo o Concelho, particularmente, em Canas de Senhorim, na zona das Lameiras e noutros 
sítios, de facto, o Executivo Municipal faça uma intervenção para preparar o inverno. Assim, 
o Executivo Municipal tem definido que vai fazer como em nossas casas que é preparar o 
verão e preparar o inverno e a partir de setembro, depois da Feira do Vinho do Dão, que é a 
principal preocupação neste momento do Executivo Municipal, em termos económicos e de 
projeção económica do Município, é, de facto, preparar o inverno para ver se se resolvem 
algumas situações. Já tinha tomado nota da barroca junto ao poço de Santa Bárbara. 
Agradeceu ao Senhor Arlindo pelas suas contribuições, pelos seus contributos. Em relação à 
apreciação feita pelo Senhor Arlindo dos técnicos da Autarquia, afirmou que, por vezes, as 
pessoas podiam não concordar com o seu trabalho, mas que, ele Senhor Presidente, ia 
verificar essa situação, mas fazer acusações genéricas, da ordem daquelas que o Senhor 
Arlindo fez, de pôr em causa a licenciatura de técnicos da Câmara Municipal, evidentemente 
que é uma coisa que não é aceitável, é pôr um label sobre todos e sobre nenhum e, portanto, 
isso não era aceitável. O Senhor Presidente achava que o Senhor Arlindo, depois de refletir, 
concordará que é uma generalização abusiva e que ele, Senhor Presidente, tem de defender 
que não é assim porque ele não conhece nenhuma situação dessas na Câmara Municipal em 
que haja qualquer falseamento de alguma licenciatura que não seja passada por uma entidade 
competente. Em resposta a um aparte do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques o Senhor 
Presidente afirmou que essa licenciatura tinha sido passada pelo povo nas eleições de 29 de 
setembro de 2013. O Senhor Presidente respondeu ainda que ia, com todo o gosto, ver umas 
obras a que o Senhor Arlindo se tinha referido. --------------------------------------------------------    
                                                 
 

ENCERRAMENTO 



 
Fls.__________ 
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---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às doze horas e quarenta e seis minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz 
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, 

 
__________________________________________ 


