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ATA N.º 20/2014 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NELAS, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
CATORZE  

 
---- Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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: 1.803.276,58 � (um milhão oitocentos e três 
mil duzentos e setenta e seis euros e cinquenta e oito cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 136.583,18 � (cento e trinta e seis mil quinhentos e oitenta e três euros e dezoito 
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 29 de outubro de 2014, com 
intervenção do Público. Deu conta da situação financeira e patrimonial da Câmara Municipal 
referente ao dia 28 de outubro de 2014, com um total de disponibilidades de um milhão 
novecentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e nove euros, sendo de operações não 
orçamentais, portanto, montantes financeiros que não são da Câmara, mas que estão nas 
contas da mesma, cento e trinta e seis mil euros. Relativamente à questão que se levantou em 
relação à Sra. Paula Cristina Tavares Figueiredo Marques, e para a qual o Senhor Vereador 
Artur Jorge Ferreira alertou na anterior reunião de Câmara, afirmou que, de facto, ocorreu um 
lapso na pesquisa do pedido de mobilidade e, portanto, foi tirado para carreiras gerais de 
técnico superior, mas também, confirmou, para a carreira geral de assistente técnico não havia 
nenhum obstáculo e, portanto, na altura foi referenciado e assim pediu que os Senhores 
Vereadores considerassem reparado este lapso e comunicou que está a situação devidamente 
regularizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Em relação ao Período de Antes da Ordem do Dia, ele, Senhor Presidente da Câmara, 
queria informar que estava inscrito para usar da palavra o que fazia de seguida. Assim, o 
Senhor Presidente referenciou diversas coisas, entre elas que estava agendado o magusto dos 
trabalhadores da Câmara Municipal, para o qual, naturalmente, todos os Senhores Vereadores 
estavam, desde já, convidados e que seria no dia 14 de novembro próximo, portanto, a seguir 
ao Dia de São Martinho, para qual estão convidados também todos os trabalhadores e onde  
também costumam participar alguns fornecedores, o que acontecerá a partir das 16 horas, 
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sendo um lanche seguido de animação com fados e gostava muito que todos os Senhores 
Vereadores estivessem presentes. Queria também dizer que fez no dia anterior a esta reunião 
um ano que esta Câmara e este Presidente da Câmara, o Senhor Dr. Alexandre Borges e a 
Senhora Dr.ª Sofia Relvas estão no exercício das funções a tempo inteiro nesta Câmara 
Municipal. Como Presidente da Câmara não podia deixar de, antes de dizer mais qualquer 
coisa, agradecer a toda a Câmara a ajuda e o estímulo, que pelas mais diversas formas têm 
dado a esta equipa, em particular agradecer a solidariedade, sempre manifestada em termos 
autárquicos e políticos pelo Senhor Vereador Adelino Amaral e a proximidade, o trabalho, o 
empenho e a alegria de ter nesta equipa três pessoas, um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Vereador e dizer que todo o trabalho que foi feito neste ano, do qual se sente muito orgulhoso, 
sendo o Senhor Presidente muito exigente com ele próprio. Neste último ano o Executivo 
Municipal fez muito pela nossa terra e deixou aberta a esperança e confiança de que este 
mandato nestes quatro anos vão, de facto, colocar Nelas no contexto regional e no contexto 
nacional como uma terra de esperança e uma grande terra.---------------------------------------- 
----- Ainda no domingo passado o Miguel Sousa Tavares dizia no seu artigo no Expresso que 
os pequenos não devem ser submissos perante os grandes, devem é ter razões e afirmá-las 
perante eles. Portanto Nelas, quer no contexto regional, quer no contexto nacional, tem razões 
mais que bastantes, na economia, na indústria, na agricultura, no ambiente, nas pessoas, na 
afabilidade, no saber receber, no turismo, no património, no sentido de ser uma grande terra 
no contexto regional e no contexto nacional e até, o Executivo Municipal crê pelos projetos 
que tem em mãos e quer desenvolver, até no contexto internacional. ----------------------------- 
-----Afirmou, também, que o trabalho que foi desenvolvido no último ano, deve-se, de facto, à 
Câmara, a quem está aqui a trabalhar em termos políticos, que são os três Membros do 
Executivo Municipal, mas também a todos os trabalhadores da Câmara, à cabeça com os 
Diretores, de facto que não de direito com a categoria profissional e respetivo quadro 
remuneratório desajustados; a Dra. Célia Tavares, a Eng. Susana Mesquita e a Dra. Sónia 
Batista, e depois a todos os Encarregados, à cabeça, com o o Encarregado Geral, o António 
Cândido que tem feito um excelente trabalho, é uma pessoa que gosta tanto de Nelas e do 
Concelho, como ele, Senhor Presidente e, portanto, está 24 horas disponível para tudo que é 
necessário e, portanto, é um excelente quadro que tem a Câmara Municipal de Nelas, e 
evidentemente também todos os Encarregados que têm participado nas reuniões diárias, desde 
o Balola, o José Andrade, o António Costa que agora está a substituir o Arnaldo no setor das 
água e das obras, a Eng.ª Inês e a Eng.ª Paula.---------------------------------------------------------- 
----- Disse também que o Executivo Municipal está neste ano comprometido em realizar 
aquilo que resulta em síntese dos dez compromissos assumidos perante o povo. Tudo isso está 
desenvolvido no Manifesto Eleitoral que na altura foi distribuído. Comprometeram-se, em 
termos de finanças, impostos e taxas, a ter como prioridade o equilíbrio das finanças 
municipais no sentido de tirar, o mais rapidamente possível, a Câmara da falência em que foi 
colocada nos 8 anos anteriores, de modo a poder reduzir os impostos, taxas e licenças como 
por exemplo o IMI e a derrama sobre o lucro das empresas, que estão, atualmente, no 
máximo, por culpa exclusiva da Câmara anterior e recuperar o crédito junto dos fornecedores. 
-----Não precisava de dizer mais nada, bastava falar no prazo de pagamento médio que está 
quase a atingir os 45 dias, a fornecedores; bastava dizer que o crédito está completamente 
recuperado junto de todos os fornecedores; bastava falar nas disponibilidades que andam 
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sempre acima dos dois milhões de euros; bastava falar nos fundos disponíveis que andam 
sempre para cima dos oitocentos mil euros. Com uma quebra de mais de 30% nas despesas 
correntes e pela execução orçamental, de que o Senhor Presidente tinha notícia até setembro 
de 2014,( visto que o Executivo Municipal faz o acompanhamento mensal da execução 
orçamenta) no ano de 2014 vai-se ter um saldo, entre despesas e receitas, favorável, superior a 
um milhão e cem mil euros.----------------------------------------------------------------------------- 
----- Portanto, ao ritmo em que o Executivo Municipal está a amortizar os empréstimos de 
médio e longo prazo, e este ano o Executivo Municipal vai fazer uma amortização 
extraordinária de trezentos e cinquenta e sete mil euros, há condições durante este mandato de 
retirar, de facto, a Câmara da situação de falência em que estava e recuperar a autonomia 
administrativa e financeira e poder dispor, a médio prazo, em princípio, no início do próximo 
mandato, em 2018, das nossas receitas próprias como o IMI, a derrama, o IRS sendo esse o 
objetivo realista e responsável. O Executivo Municipal tem feito tudo nesse sentido e têm 
vindo às reuniões de Câmara os relatórios trimestrais que têm sido, podia dizer, elogiados, em 
termos de execução orçamental, por todos os que estavam presentes na mesa das reuniões de 
Câmara. Portanto, o Senhor Presidente achava que nesta ótica, nesta perspetiva, o Executivo 
Municipal é visto como gente de boas contas, pois é a primeira condição e o primeiro 
elemento para fazer de Nelas uma grande terra: é ser gente de boas contas como, 
genericamente, são todos no Concelho de Nelas. ---------------------------------------------------- 
----- O segundo compromisso era a redução do pessoal político e, portanto, afirmou que no 
início deste mandato são gestores só o Presidente da Câmara e dois Vereadores. Podia dizer 
que no início do mandato anterior era o Presidente da Câmara, quatro Vereadores em 
permanência, um Chefe de Gabinete, um Assessor, uma Secretária, e achava que mais um 
Assessor, ou uma Secretária para o conjunto dos Vereadores. Eram então nove políticos a 
onerar o orçamento da Câmara. Portanto, nesta matéria, estava na Câmara sem mácula, apesar 
de alguma pressão, que é sempre natural, depois, de quem ganha as eleições e habituados 
como estávamos a que ganhas as eleições a prometer uma coisa e depois chegam ao poder e 
fazem outra porque, entretanto, tem-se, passa a dizer-se, a legitimidade popular para isso. Não 
era nada disso que iria acontecer pois o que se passou neste primeiro ano de mandato será 
mantido durante estes quatro anos: é o Presidente da Câmara e dois Vereadores em 
permanência, o que implica que ele, Senhor Presidente, comece a trabalhar às sete e meia da 
manhã como hoje, nas Oficinas, e saia da Câmara às dez horas da noite, ou dez e meia da 
noite, como ontem. Só, podem todos estar certos, ele e os Senhores Vereadores que estão na 
Câmara em permanência.------------------------------------------------------------------------------ 
----- Terceiro compromisso. Emprego local, um programa de desenvolvimento económico de 
apoio e atração de investimento na indústria, comércio, agricultura e turismo, com inovação, 
assistência empresarial, fiscalidade favorável, desburocratização e aposta no 
empreendedorismo, com efetivo apoio a projetos empreendedores, em especial a jovens e 
desempregados. O Senhor Presidente, neste aspeto, para não ser muito exaustivo, falava só na 
Unidade Empreende, que tem um conjunto de meia dúzia de pessoas a fazer um trabalho 
excecional a todos os níveis, não havendo ninguém que vá à Unidade que não tenha uma 
resposta de emprego ou de um projeto ou respetivo encaminhamento. Referiu-se à empresa 
Aquinos, S.A., afirmando que bastava passar na Zona Industrial I e ver o parque automóvel 
que está à vista de todos, verificando-se no parque de estacionamento que está praticamente 
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cheio, havendo já há cerca de centena e meia de pessoas que têm emprego naquela empresa. 
O Senhor Presidente da Câmara acrescentou ainda que tem tido com os representantes 
daquela empresa um contacto muito estreito no sentido de alargar até o espaço de que 
necessitam, portanto, o espaço já é escasso para as necessidades daquela empresa e tem estado 
a falar no sentido de potenciar e de arranjar mais espaço, podendo dizer que ainda na semana 
passada andou com o Senhor António José Aquino a ver um outro pavilhão para ser facultado 
à empresa Aquinos. Referiu-se ao investimento PIN de trinta e cinco milhões de euros que a 
empresa �Luso Finsa� está a fazer e que tem um contrato de apoio fiscal que também o 
Executivo Municipal acompanhou em termos de aceleração e cedência de terrenos com mais 
de cinco hectares, muitos deles comprados com o Orçamento já do ano que vem porque o 
Executivo Municipal fez contratos-promessa e em janeiro tem que fazer pagamentos desses 
terrenos. Tanto em Nelas, como em Canas de Senhorim, tem havido cedência de terrenos. Em 
Nelas também por exemplo à �Movecho�. Em Nelas e também em Canas de Senhorim já há 
propostas, como o Senhor Presidente já tinha dito numa anterior reunião de Câmara, de 
aquisição, a duas famílias, de mais vinte hectares. Portanto, bastava falar nisto, bastava falar 
na proximidade que o Executivo Municipal tem tido com as Termas e as Caldas da Felgueira, 
e com o problema sistémico que poderia haver ali relativamente a um déficit de exploração e  
que o Executivo Municipal tem acompanhado de muito perto, inclusive tendo o Senhor 
Presidente já tido quatro reuniões com todos os industriais hoteleiros das Caldas da Felgueira  
sendo pois que o Executivo Municipal está a acompanhar esse problema com muito empenho. 
Podia falar de emprego local, da grande Feira do Vinho e, portanto, da grande adesão e da 
grande projeção que teve a Feira do Vinho do Dão na perspetiva da agricultura, no Dia do 
Enoturismo, numa série de outras iniciativas. Portanto, em matéria de emprego local, 
informou também que, além destes grandes projetos que já tinha falado, mais de vinte 
estabelecimentos comerciais, desde o início deste ano, reabriram, ou abriram em todo o 
Município de Nelas, alguns de muita qualidade, e alguns outros que estão para abrir. Os 
�Antónios�, achava que era na primeira quinzena de novembro que reabria. Numa terra onde 
os estabelecimentos reabrem é porque se criou, de facto e se gerou confiança no futuro, no 
desenvolvimento da economia e, portanto, estão criadas todas as condições para que do ponto 
de vista do compromisso � Emprego Local � pelo muito que já se fez durante doze meses se 
augura um grande futuro.---------------------------------------------------------------------------------- 
----- Outro compromisso foi aumentar o apoio social. Neste dia, curiosamente quando o 
Senhor Presidente chegou à Câmara estava ali um grupo de pessoas inscritas na Universidade 
Sénior que iam fazer uma visita às Termas das Caldas da Felgueira e, portanto, a 
Universidade Sénior está em projeto, está já em desenvolvimento, vai arrancar formalmente 
com atividades em novembro na Escola da Serra, onde estão a fazer-se os melhoramentos 
possíveis nesta altura e a ser procurados uns parceiros financiadores mecenas que, 
curiosamente, até já vieram aqui à Câmara Municipal oferecer-se e, portanto, isto tem criado 
uma dinâmica muito interessante. Comunicou ainda que há já instituições bancárias que têm 
vindo aqui à Câmara para serem coorganizadores, ou financiadores das muitas atividades que 
o Executivo Municipal está a desenvolver, verificando-se já isso relativamente ao Mercado de 
Natal e veio até já uma família falar com o Senhor Presidente da Câmara, disponibilizando-se 
para comprar um espaço comercial de mais de cem metros quadrados, que estaria disponível 
para oferecer à Câmara para desenvolver atividades sociais aqui em Nelas e, portanto, o 
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Executivo Municipal está em contacto muito estreito com essa família no sentido de serem 
um dos grandes mecenas e pessoas de carinho da Universidade Sénior. O Executivo 
Municipal está a desenvolver essa situação. Assim, em matéria de apoio social, 
particularmente o que tinha acabado de referir e o que envolve a Universidade Sénior, está 
constituída uma equipa de sete pessoas no sentido de fazer todo um outro trabalho que tem 
que ser incentivado. Há ainda muito trabalho a fazer, particularmente neste nível como nos 
outros também. A nível de habitação social, o Executivo Municipal gostava de ver a 
recuperação de casas, particularmente mais degradadas, nas aldeias para as ceder para 
habitação social. O Executivo Municipal vai ver como é que isso pode ser feito e sob que 
forma é que isso pode ser feito. O Executivo Municipal tem também parceiros como a própria 
Fundação Lapa do Lobo e o Senhor Dr. Cunha Torres disponíveis para abraçar este projeto e, 
portanto, seria dois em um, ocupar o território e fornecer habitação Social.--------------------- 
----- Compromisso � Mais Serviços nas Freguesias e Orçamento Participativo � Lutar pela 
manutenção, em todo o Concelho de Nelas, de todos os Serviços Públicos e no período deste 
mandato aumentar os meios materiais e financeiros ao dispor das Freguesias para o dobro e 
destinar para isso, pelo menos 10% das verbas de investimento, implementando uma cultura 
de cidadania responsável e participativa. Já está neste Orçamento do ano que vem, pois este 
ano foi um ano também de aprendizagem, apesar de uma relação muito estreita com as Juntas 
de Freguesia, está também já no Orçamento para o ano de 2015 uma verba, crê que de mais de 
vinte mil euros, para delegações de competências nas Juntas de Freguesia e o objetivo é nestes 
próximos três anos, de facto, duplicar em meios materiais, logísticos e em meios financeiros o 
orçamento das Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------------------------- 
----- Ambiente e Qualidade de Vida � é o Compromisso seis, iniciar uma efetiva recuperação 
e reconstrução de Etar,s que acabem com os esgotos a correr a céu aberto e permita a 
despoluição dos Rios Dão e Mondego. Não instalar no Concelho de Nelas qualquer indústria 
poluente como a fábrica espanhola de tripas e animais mortos por doenças. Promover um 
programa de política florestal que acabe com a calamidade dos incêndios do Concelho. Nesse 
sentido e desde a primeira hora a fábrica espanhola das tripas e animais mortos ficou 
completamente fora de causa. O Executivo Municipal recuperou já perto de cento e oitenta 
quilómetros de caminhos agrícolas e florestais, que estão a ser devidamente catalogados e 
identificados por um sistema de informação geográfica. O Executivo Municipal não fez ainda 
tudo, particularmente, nos caminhos onde não entra uma retroescavadora, ou uma bulldozer e 
para o próximo ano o Executivo Municipal vai adquirir meios no sentido de fazer a 
recuperação dos caminhos mais estreitos. O Executivo tem, atualmente, em funcionamento já 
cinco etar,s. Herdou, em funcionamento razoável, a etar da Urgeiriça, etar compacta para 
cerca de quinhentas pessoas, e a etar do Folhadal para cerca de trezentas pessoas. Atualmente, 
está em funcionamento a etar 2, de Nelas, que é um investimento de 1998 de um milhão de 
euros e que foi a última etar feita pelo Senhor Dr. José Correia. Está em pleno funcionamento 
a etar das Caldas da Felgueira. Está em pleno funcionamento, sem qualquer problema de 
entupimento, ou de filtros, a etar de Moreira, que estava a funcionar quando o Executivo 
Municipal chegou à Câmara com esse problema e portanto, esse problema de cheiros já foi 
completamente resolvido. Está em vias de ser recolocada em funcionamento a etar n.º 1 para a 
qual houve um compasso de espera por esta razão principal: é que a Câmara Municipal tem já 
em concurso, entre o dia 10 e o dia 30 e, portanto, a contratação do estudo de uma etar do 
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projeto para Canas de Senhorim, etar essa que vai rondar um custo total previsível de um 
milhão de euros, comparticipado em 85% ainda pelas verbas do QREN � POVT e foi possível 
também contratualizar e chegar a acordo com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 
sendo ele pessoalmente, fruto do bom relacionamento anterior que ligou ao Senhor Presidente 
da Câmara, fez na passada sexta feita oito dias, a dizer que, sim senhor, há financiamento para 
mais uma etar nova em Nelas. Para esta etar o ex Presidente Senhor Dr. José Correia já tinha 
comprado terrenos, na parte de baixo da Póvoa da Roçada e que vai abranger parte dos 
efluentes, que não  estão tratados, de Nelas nascente, Póvoa da Roçada e Folhadal. Portanto, 
essas etar,s vão ter um financiamento, no âmbito comunitário, no âmbito do QREN � POVT, 
de 85%. Estão a correr já os concursos para o projeto, as obras têm que estar entregues até 
abril a empreiteiros e concluídas durante o ano de 2015 para serem financiadas. A Câmara 
Municipal tem todas as condições para fazer isso, incluindo os fundos disponíveis para pagar 
a parte não comparticipada. Assim em matéria de Ambiente, Qualidade de Vida, com a 
limpeza que se vê em Nelas, no Largo da Feira, no Parque Urbano do Parque Desportivo, nos 
cemitérios, que podem ser atualmente verificados e que estão todos requalificados, lavados, 
pintados, um pouco por todo o lado no Município, estradas, caminhos, redes e vias de 
comunicação. O primeiro grande trabalho que foi feito foi permitir que os autocarros 
passassem entre Vale de Madeiros e as Caldas da Felgueira porque os autocarros já não 
conseguiam passar por causa das mimosas. Portanto, Ambiente e Qualidade de Vida, neste 
ano apesar do que foi feito, e foi muito comparativamente aos mandatos anteriores, muitofalta 
fazer, como por exemplo falta fazer as cerca de 40 etar,s compactas em todos as populações 
das Freguesias. O Executivo Municipal está à espera que abram os Quadros Comunitários no 
sentido de apresentar esses projetos para financiamento no âmbito, crê que se chama, tem 
agora outro nome, PO SEUR. Portanto, em matéria de Ambiente as coisas estão a correr de 
forma, não diria boa, nem excelente, estava a dizer de forma magnífica para quem em oito 
anos e nos últimos oito anos pouco foi feito em termos ambientais. Relembrou ainda no 
âmbito do PRODER, a candidatura que o Executivo Municipal sujeitou já, de oitocentos e 
cinquenta mil euros para a rede ripícola, limpeza dos leitos dos rios, das margens, para a rede 
primária e para a rede secundária. Portanto, o Executivo Municipal quer que neste próximo 
ano de 2015 vá ter também a possibilidade de manter esta limpeza.--------------------------------- 
----- Compromisso Sete � Saúde e Bem-Estar � Lutar firmemente pela manutenção e melhoria 
das Instituições de Saúde no Concelho e nas Freguesias e intervir na cobertura dos cuidados 
de saúde em todas as Freguesias com uma Unidade Móvel. Aproveitar o Presidente para dar a  
informação do que se tem discutido nas reuniões de Câmara e do risco em que o Concelho 
anda há meses do encerramento das Extensões de Saúde de Carvalhal Redondo e de Santar e 
da falta de médicos em Canas de Senhorim, sendo que a situação está neste momento e desde 
outubro, estabilizada. Há cinco médicos na Unidade de Saúde Familiar de Nelas, dois 
médicos em Canas de Senhorim e vão-se manter em funcionamento as Extensões de Saúde de 
Carvalhal Redondo e de Santar, conforme compromisso dado pelo Senhor Dr. Luís Botelho 
há cerca de dez dias aqui nesta Câmara Municipal e até que seja definida a situação em termos 
global da Saúde no Concelho de Nelas. Nisto o Executivo Municipal tem tido o contributo e o 
apoio de todas as pessoas ligadas à Saúde do Concelho, incluindo dos médicos da Unidade de 
Saúde Familiar que impuseram á ACES Dão Lafões que, para alargamento da Unidade de 
Saúde Familiar Estrela Dão a Nelas e a Canas de Senhorim e a todo o Concelho, não 
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chegavam sete médicos, eram precisos oito médicos em permanência. Portanto, o Executivo 
Municipal está em contacto com o Diretor da ACES e também com a ARS de Coimbra, com a 
qual está já em negociações no sentido do apoio a uma Unidade Móvel de Saúde. Enviaram já 
ao Senhor Presidente da Câmara, inclusive, umas minutas de protocolos celebrados com 
outras Câmaras no sentido da Câmara, para o ano de 2015, ter uma Unidade Móvel de Saúde 
que preste cuidados de saúde a nível de enfermagem, de apoio - não médico porque as 
Unidades Móveis de Saúde não têm médicos- podendo todavia a unidade móvel fazer a 
ligação entre as pessoas que estão nas aldeias e a Unidade de Saúde Familiar e os médicos e, 
por exemplo, levar receitas e levar medicamentos. Há, a este nível também, algum 
dinamismo, incluindo a Farmácia Misericórdia que foi adquirida pelos proprietários da 
Farmácia Feliz, e que até pretendiam abrir um centro de venda de medicamentos em Santar.--- 
----- Agenda Cultural, Associativa e Juvenil: O Senhor Presidente referiu que vive em Nelas, 
onde é nascido e criado há 50 anos e referiu que não se lembra de três espetáculos com a 
qualidade daqueles que se verificaram este ano no Concelho de Nelas. O Romeu e Julieta, 
aqui na Praça do Município, pelo Teatro Viriato, no âmbito do Viseu A, apoiado pela CIM 
Dão Lafões; não se lembra de um espetáculo com a grandiosidade da Viagem do Elefante, no 
Município de Nelas, ou em Canas de Senhorim, com a beleza do Paço; e não se lembra de um 
espetáculo como as Músicas que o Vinho Dão, realizado nos últimos 50 anos, que ele tenha 
memória, de um espetáculo com esta grandiosidade, realizado no último ano. Portanto, 
bastava falar só disto e da Agenda Cultural que vai saindo, do Conselho Municipal da 
Juventude, das Associações do Município, particularmente, as ligadas ao futebol, o Sport 
Lisboa e Nelas, o Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, o ABC já terem quase 
70% do subsídio pago, apesar das dificuldades, do excelente relacionamento que existe com 
os Corpos de Bombeiros de Nelas, de Canas de Senhorim, com as Associações, com o 
brilhantismo das pessoas da Associação do Bairro da Igreja a ajudarem gratuitamente em tudo 
aquilo que o Executivo Municipal faz, Associação do Cimo do Povo, a Associação do Paço, a 
Associação do Rossio, a fazerem os desfiles de moda nas Caldas da Felgueira. Tem havido, 
do ponto de vista associativo como se vê também um excelente relacionamento, um período 
novo, um tempo novo, que deixa ao Executivo Municipal, para o futuro, muito esperançado 
em que se ponha o Carnaval, as Marchas Populares, a Feira do Vinho do Dão, o Mercado de 
Natal e a Feira Medieval de Canas de Senhorim como os cartazes de promoção da grandeza 
das razões do Município de Nelas também do ponto de vista cultural e, portanto, mesmo este 
ano a própria Feira Medieval de Canas de Senhorim, é reconhecido por todos, o resultado foi 
também um resultado excelente em termos de promoção. O espaço, que também já era 
escasso nas edições anteriores, porque já tinha muita gente, este ano ainda se tornou mais 
escasso e, portanto, estão criadas as condições para que também a Feira Medieval de Canas de 
Senhorim passe a ser um cartaz de referência do Município de Nelas.--------------------------- 
----- Reforçar a Educação e o Desporto � nono compromisso. Portanto, em matéria de 
desporto o Senhor Presidente já falou no apoio próximo que tem sido dado às Associações, 
nas quais muita da atividade e das obrigações municipais se têm baseado nos últimos anos e, 
portanto, isso faz-se pelo acompanhamento próximo e também por via do apoio financeiro 
que é possível dar e, portanto, nessa matéria o Executivo Municipal está muito à frente da 
obrigação até que está contratualizada, muito à frente disso. Em matéria de Educação, 
relativamente às Escolas Primárias, á recuperação do Parque Escolar, o Executivo Municipal 
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está a fazer um grande esforço e  também à espera do próximo Quadro Comunitário para 
recuperar o Parque Escolar. Em termos, só paradigmáticos, em Canas de Senhorim deixou de 
haver pessoas, miúdos, entre os seis e os nove anos, a circular nas ruas para irem almoçar, à 
chuva, ao sol ou à neve. Os autocarros da Câmara estão lá para os transportar. Está a ser 
construído um refeitório na Escola da Feira. Esta semana vão começar a ser postas as sapatas 
para fazer cinquenta metros quadrados de contentores na Escola do Fojo para que os miúdos 
possam almoçar nas instalações, sem sair delas durante o dia. Portanto, vai ser feita a 
requalificação do Centro Escolar de Nelas que, apesar de ter três anos já precisa de mais de 
trezentos mil euros de obras, incluindo o sistema de Avac, de aquecimento e  de refrigeração 
que era para funcionar logo, mas nunca funcionou e as janelas estavam todas fechadas, nem ar 
entrava. Só o sistema de avac custa cento e cinquenta mil euros. Portanto, já está a ser 
acionada a garantia no sentido de serem feitas obras no Centro Escolar. Naturalmente, 
também, o Executivo Municipal quer e está a tudo fazer por via da eficiência energética, 
relembrou o Senhor Presidente, estudos no sentido de requalificar todas as Escolas, além de 
minorar as perdas que, entretanto, sucederam durante este ano como por exemplo na Lapa do 
Lobo, com a Escola do 1.º Ciclo, no sentido de continuarem as conversações com o Governo, 
que estão a acontecer, para a implementação de uma oferta de ensino público, especialmente 
profissional na Lapa do Lobo. Era o nono compromisso. ----------------------------------------- 
----- O décimo compromisso era arranjar um desígnio concelhio, reforçar as condições de 
futuro Concelho de Nelas e pôr termo à calamidade que sobre ele se abateu nos últimos oito 
anos em termos de gestão financeira, de emprego, de máquina municipal e garantir a defesa 
de Nelas como Coração do Dão e terra de património, indústria, comércio e turismo fortes no 
contexto regional e no contexto nacional.------------------------------------------------------------- 
-----  O Senhor Presidente podia dizer que, em síntese, , está, com o contributo dos restantes 
Membros da Câmara, e em apenas doze meses de trabalho, muito orgulhoso, muito contente 
do trabalho que foi desenvolvido e estava muito ciente da responsabilidade que a qualidade 
desse trabalho impõe ao Executivo Municipal para os próximos três anos porque a fasquia dos 
espetáculos, do emprego, do ambiente, das etar,s, num primeiro ano em que não se fazia nos 
últimos anos nada, está muito elevada. No próximo ano o Executivo Municipal já vai gastar 
dois milhões de euros em etar,s. A fasquia  onde se tem uma empresa como os Aquinos e 
onde tem investimentos como a requalificação da Adega de Nelas que custa dois milhões e 
meio de euros para o ano de 2015, onde tem mais a construção de um Adega, dos Caminhos 
Cruzados, de um milhão de euros, onde tem uma obra a arrancar, na Zona Industrial, num 
projeto na área social de mais de três milhões de euros que já vinha da Câmara anterior, onde 
tem os estaleiros e os acessos da Barragem da Bogueira e de Girabolhos em franco 
andamento, ficou muito elevada. Portanto, o Senhor Presidente achava que estão criadas todas 
as condições, mais, toda a responsabilidade e a maior responsabilidade para este Presidente da 
Câmara e para esta Câmara e para estes políticos em permanência no Município para que, de 
facto, daqui a três anos o Município de Nelas seja em todos os aspetos, em todos, 
absolutamente outra terra e tenha a esperança que ele, Senhor Presidente, tem de deixar neste 
mandato o Município de Nelas como um dos mais fortes e fortalecidos da Região Dão Lafões 
e ser possível, por exemplo, baixar a carga tributária, as taxas e os impostos que não é 
possível fazer atualmente por razões legais, por razões contratuais e também, assumia, por 
razões de responsabilidade política.-------------------------------------------------------------------- 
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-------- Pediu desculpa pelo tempo que tomou nesta reunião de Câmara, mas ao fim de um ano 
não podia deixar de fazer este balanço com a consciência de que não tem medo de trazer os 
compromissos que assumiu há um ano atrás para serem sindicados por quem quiser sindicá-
los e daqui a quatro anos vai fazer a mesma coisa e prometeu que, pelo menos, 150% daquilo 
que se comprometeu fazer vai ser feito, não era 100%, era 150%, pelo menos, daquilo que ele, 
Senhor Presidente se tinha comprometido fazer porque vai ser feito muito mais do que aquilo 
que ele se comprometeu pela qualidade da equipa que tem e pela qualidade da generalidade 
dos trabalhadores que existem na Câmara. Era o que tinha para dizer. ----------------------------- 
--------- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques começou por agradecer ao 
Senhor Presidente por lhe ter dado a palavra e afirmou que tinha três, ou quatro assuntos para 
falar, mas depois da douta intervenção do Senhor Presidente, claramente que não podia deixar 
passar algumas questões que ele achava relevantes, questões políticas de algum relevo. Não se 
coibiu o Senhor Presidente da Câmara de falar nos conjuntos dos Vereadores, dos Secretários, 
dos Assessores e dos Chefes de Gabinete do anterior Executivo. Mas também por uma 
questão de seriedade política e o Senhor Presidente, nessa matéria, envolveu também o 
Vereador do CDS, Manuel Marques, por uma questão de seriedade política era oportuno dizer 
também aqui ao Público e ao Órgão que o Senhor Presidente preside se o Senhor Vereador 
Manuel Marques nomeou algum Secretário pessoal para si próprio, se fez algum Despacho 
para propor à Senhora Presidente de Câmara, na altura a Dr.ª Isaura Pedro, alguém que o 
assessorasse politicamente no seu Gabinete. Era oportuno que isso fosse claro e ficasse 
perfeitamente definido. Ele queria, de facto, mas vai deixar essa matéria para o seu Colega 
Artur Jorge, o Senhor Presidente faz sempre um grande brilharete com a criação de emprego. 
De facto é que ele, Vereador Dr. Manuel Marques, olha para os resultados, de facto é que ele 
olhava para o IEFP e via que em Nelas o desemprego cada vez aumenta mais. Também faz o 
Senhor Presidente uma grande bandeira sobre os caminhos florestais que abriu. Ele pensava 
que podia corrigir o Senhor Presidente, os caminhos florestais não foram abertos pelo Senhor 
Presidente, os caminhos florestais que requalificou porque ele conhecia bem o Concelho, 
pouco, ou nada, via de caminhos abertos. Só quem quiser tapar o sol com a peneira é que 
podia dizer que, de facto, se abriram caminhos. Toda a gente sabia que quando os invernos 
são rigorosos os caminhos são todos deteriorados. Também o Senhor Presidente faz grande 
enfase na recuperação de cinco etar,s. Informou que mandou ao Senhor Presidente há 15 dias 
atrás, ultrapassando já o prazo legal de resposta, que são os 10 dias como o Senhor Presidente 
sabe, para o informar quanto é que gastou nessas etar,s que o Senhor Presidente diz que estão 
a funcionar. Até à presente data o Senhor Presidente não lhe respondeu, certamente gastou a 
avença que fez com uma empresa para a sua manutenção. Depois, o Senhor Presidente falou 
também nos estaleiros da Barragem de Girabolhos. Ele queria perguntar ao Senhor Presidente, 
muito francamente, continuava a dizer e a reafirmar, conhecia muito o seu Concelho, muito 
bem mesmo, conhecia também muito bem a sua Freguesia e de facto, não vislumbrava 
qualquer estaleiro da Barragem de Girabolhos na Freguesia de Senhorim, concretamente, que 
é a Freguesia confinante com o Rio Mondego nessa área, desse investimento, também não o 
via. Por isso deve estar muito ofuscado esse estaleiro. Ia então, agora, Senhor Presidente, 
fazer algumas questões daquelas que ele, previamente, tinha definidas antes da intervenção do 
Senhor Presidente da Câmara. Tomou conhecimento que vai ser licenciado, ou pretende-se 
licenciar uma exploração de suinicultura por trás, ou contígua à Associação de Algerás, que 
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apanha aquelas terras situadas com, achava que era Fonte Lameiro que se chamava, 
concretizando melhor, junto à antena da TELECEL nas imediações do Campo de Tiro de 
Algerás. A pergunta que ele fazia ao Senhor Presidente da Câmara era, de facto, sabia de 
alguma coisa? Se já foi licenciado? Se já foi pedido? Se a Câmara se pronunciou sobre a 
localização dessa exploração? Em que situação é que isso está? A Segunda questão, Senhor 
Presidente da Câmara, era também, segundo aquelas prévias, era a sua preocupação notória da 
notícia da Gala dos Melhores do Dão. Queria perguntar ao Senhor Presidente da Câmara se, 
de facto, esteve algum representante do Município naquela Gala, porque acreditando e até à 
presente data não tinha dúvidas para não acreditar no Jornal Folha do Centro, designadamente 
na sua página online, o Senhor Vereador que tão bem era acolhido nesta terra, que tão bem, 
com pompas e circunstâncias e faziam dele, digamos, o representante e ainda fazem, o grande, 
faltava-lhe ali um adjetivo para o qualificar, dos vinhos e designadamente na nossa Feira do 
Vinho que já é tão longínqua, este Senhor, com tanta pompa e circunstância, não teve a 
coragem, nem a dignidade de tecer uma palavra sobre a Festa/Feira do Vinho de Nelas. Disse 
ao Senhor Presidente que estava preocupado com duas coisas, é eles querem criar o Museu e 
preocupava-o a seguinte coisa, vir a extinguir-se a Feira do Vinho de Nelas porque Viseu 
pode vir fazer uma grande Feira e eliminar a nossa. Aliás, repetia aquilo que tinha vindo a 
dizer, tinha muito medo daquela gente de Viseu, já o teve no passado, tinha-o no presente e 
tera-o, certamente, no futuro. Outra questão que também o preocupou, Senhor Presidente da 
Câmara, era a notícia da expansão da Linha da Beira Alta. Achava que a Linha da Beira Alta, 
tão centenária que ela era, ainda por cima, que ela se concluiu, digamos assim, ali ao pé da 
CMB, que está bem marcada essa conclusão com uma lápide na rocha natural e corre-se 
sérios riscos, por este andar, que se faça uma ligação Aveiro � Viseu � Vilar Formoso e que a 
Linha da Beira Alta possa sofrer as graves consequências e aí, Senhor Presidente da Câmara, 
Nelas deixaria de ser a placa giratória da Beira Alta. Também, Senhor Presidente da Câmara, 
queria fazer outra pergunta, qual foi o desfecho do processo no TAF de Viseu, em que a 
Câmara Municipal foi ré, ou ainda é ré, porque ainda, pensa que o processo ainda não 
transitou em julgado, mesmo assim será-o sempre, e o Ex-Presidente da Câmara, Dr. José 
Lopes Correia, que era o autor por causa do subsídio de reintegração. Esse processo tinha o 
número 102/07.2BVIS. E, agora, Senhor Presidente da Câmara, outra questão que ele tinha 
ali, depois deixar-lhe-á isso escrito, sobre, efetivamente, as questões das Extensões do Centro 
de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Reunião de Câmara de 29 de outubro de 2014 --------------------------------------------------
---- Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------
---- Intervenção: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tivemos conhecimento através da imprensa que: �As extensões de saúde de Santar e 
Carvalhal continuam abertas e mantêm-se 5 médicos em Nelas e 2 em Canas�. -----------------
----- Na notícia poderá ler-se: �o trabalho desenvolvido está evidenciado e foi reafirmado na 
reunião que hoje teve lugar na Câmara Municipal de Nelas e que reuniu a Câmara e as 
Juntas de Freguesia com o referido Diretor da ACES, Dr. Luís Botelho.� ------------------------
---- Congratulamo-nos com o essencial da notícia: pela manutenção das extensões de saúde 
de Santar e Carvalhal Redondo, que em boa hora, uma Câmara �falida� como tanto foi 
propalado nas eleições e posteriormente a estas, a anterior Presidente de Câmara, Doutora 
Isaura Pedro, há muito tinha contratado o Senhor Doutor Fernando Dias, evitando o seu 
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encerramento. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----- Também consideramos essencial da notícia, a manutenção de cinco médicos em Nelas e 
dois médicos em Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------- 
---- É importante realçar esta decisão da tutela, ficando aqui bem demonstrado que o 
Governo PPD/PSD-CDS/PP não ignorou os serviços de saúde do nosso Concelho, não sendo 
necessário para o efeito o incentivo a manifestações populares ou qualquer ameaça de 
�barricada� no Ministério da Saúde ou qualquer Secretaria de Estado, como recentemente 
aconteceu, sem qualquer proveito para as populações da Aguieira ou da Lapa do Lobo. ------
----- Esta posição do Governo veio em toda a linha contrariar as afirmações feitas pelo 
Presidente da Câmara em anteriores reuniões do Executivo. ----------------------------------------
---- Falámos do principal da notícia, é oportuno falarmos do acessório ou não acessório, 
para esclarecimento de toda a verdade. ----------------------------------------------------------------- 
----Verificamos que na reunião a que se refere o senhor jornalista, �que houve lugar na 
Câmara�, a falta dos representantes da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim. ------------
------- Talvez a sua ausência se deva ao facto de 15 dias antes daquela reunião já terem sido 
colocados no Centro de Saúde de Canas de Senhorim os dois clínicos. ----------------------------
---- Presumimos que a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim não pactuou com o 
mediatismo que o Presidente da Câmara de Nelas coloca em todos os assuntos da Autarquia, 
sejam eles de maior ou menor relevo.-------------------------------------------------------------------- 
---- Não nos podemos esquecer do trabalho meritório executado pela Autarquia de Canas de 
Senhorim no pedido de colocação daqueles dois clínicos. O trabalho desenvolvido pela Junta 
de Freguesia, neste processo, como quase em todos, andou sempre à frente do Executivo 
Municipal, e aqui referimo-nos apenas a um deles, à manutenção das Escolas de Vale de 
Madeiros e Aguieira. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi, por isso, que certamente não estiveram presentes na dita reunião, para que as suas 
populações não ficassem na dúvida de quem efetuou este trabalho, tendo sido árduo para 
alcançar aquele objetivo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Não venham em situações de desespero afirmar que a não presença dos Autarcas de 
Canas de Senhorim, ficou a dever-se, por a reunião ter sido realizada nos Paços do Concelho 
de Nelas, essa desculpa está demais estafada, por continuamente ter sido usada por alguns 
protagonistas políticos da sede do Concelho. ---------------------------------------------------------- 
--- Terminamos com um franco agradecimento ao Governo PPD/PSD-CDS/PP por não ter 
esquecido as questões de saúde do nosso Concelho e agradecemos também às Juntas de 
Freguesia de Canas de Senhorim e Santar, pelo trabalho desenvolvido.� -------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, começou por 
cumprimentar todos os presentes e afirmou que queria secundar o Senhor Presidente na 
intervenção que fez relativamente à passagem de um ano da tomada de posse do Executivo 
Municipal e dizer também que queria, pessoalmente, agradecer a todos os Funcionários da 
Autarquia e diversos colaboradores pela paciência, pelo empenho e pela determinação que 
têm manifestado, quer no trabalho desenvolvido, quer até no apoio mais direto a cada um dos 
Membros do Executivo Municipal. Pessoalmente relativamente ao seu trabalho, afirmou que 
o mesmo tem sido muito desafiante e que agradece esta oportunidade que o povo, o Partido 
Socialista e também o Presidente da Câmara lhe deram. Que muitas das vezes tem sido um 
trabalho um pouco inglório porque, efetivamente, o Executivo Municipal, provavelmente, até 
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gostaria de fazer, nalgumas situações, mais do que aquilo que conseguiu, fruto, ou da 
incapacidade do Executivo, ou de incapacidades externas. Também queria agradecer à 
Oposição quando a Oposição de uma forma responsável e cumprindo o seu papel tenta 
corrigir o Executivo Municipal apresentando uma  maneira diferente de encarar os problemas, 
uma perspetiva diferente. Portanto, também dar uma palavra de apreço por essas intervenções 
responsáveis, papel fundamental em qualquer regime democrático quando desempenhada de 
forma responsável,.. Depois, dizer, um pouco em resposta à intervenção do Senhor Vereador 
Dr. Manuel Marques, que relativamente à maioria das observações que tinha acabado de 
dizer, efetivamente o trabalho estava à vista. Goste, ou não goste, da propaganda que diz que 
o Executivo Municipal faz, a verdade é que, só para citar uma das coisas que referiu, era 
verdade que o Executivo Municipal gastou dinheiro, por exemplo, nas ETARs mas para as 
pôr as funcionar, era verdade, era verdade sim senhor. O que era facto é que o Executivo 
Municipal tem neste momento cinco ETARs a funcionar e que vai construir mais duas. Houve 
um Quadro Comunitário de Apoio que se iniciou em 2007 e que acaba em 2015, tendo as as 
candidaturas acabado em 2013  e este Executivo Municipal, num ano, conseguiu, já fora do 
período de candidaturas normal, ir buscar dois milhões de euros para fazer duas ETARs. As 
outras cinco que estão a funcionar, o Senhor Presidente, por lapso, esqueceu-se porque disse 
muita coisa, não era só estarem a funcionar, era estarem licenciadas, o Executivo Municipal 
vai licencia-las, vai licenciar as ETARs como a lei determina, que é para cumprirem a função 
que têm, não é estarem espalhadas pelo território e depois não terem função absolutamente 
nenhuma e submetem a população do Concelho ao impacto ambiental desse não 
funcionamento e ficando a Autarquia sujeita ao pagamento de coimas pelo não cumprimento 
dessa obrigação. Portanto, em tudo o resto o trabalho está à vista. O Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques teve oportunidade durante muitos anos de fazer melhor do que aquilo que 
fez.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira começou por cumprimentar todos os 
presentes, dando uma saudação especial ao Senhor Vereador Adelino Amaral, desejando-lhe 
as boas vindas pois achava que fazia falta nas reuniões de Câmara muitas vezes, apesar de não 
concordar com certas situações que dizia, ou as suas opiniões, mas que isso era opção 
politicamente. A sua intervenção era no sentido de salientar o ano que passou, portanto, fazia 
agora um ano que tinham tomado posse. Realçou, realmente, o trabalho que foi feito 
nalgumas situações. No entanto, não cabia aos Senhores Vereadores da Oposição realçar tudo 
de bem, tudo de bem foram dizendo durante o ano. Neste ano, achava que aquilo que 
ressalvava, do ponto de vista da Oposição, era que a Câmara foi recebida com um excesso de 
endividamento, ninguém punha isso em causa, mas achava que foi recebida uma Câmara 
também governável e por isso mesmo é que também é conseguido o que o Executivo tem 
feito. Portanto, nem aquilo que se transpareceu para a opinião pública, faz na presente data 
um ano, nem tudo era o correto, dentro daquilo que foi feito durante este ano. Ressalvou 
também que durante este ano que as obras que foram feitas não foram tidas, achava que do 
ponto de vista dos Vereadores da Oposição, as Freguesias foram um bocadinho esquecidas, 
portanto, não foi trabalhado e viu-se também neste Orçamento que foi feito agora, achava que 
já foi feito e trabalhado conjuntamente com as Freguesias, com as Juntas de Freguesias. Por 
isso mesmo também a atribuição das verbas está mais equitativa e achava que, como o Senhor 
Presidente disse e o Senhor Vice-Presidente também disse, algumas coisas foram feitas, este 
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ano serviu também para aprenderem e todos os Senhores Vereadores aprenderam. Portanto, 
achava que, no essencial, a Oposição vê uma Câmara que era governável, é governável. Para 
isso também foi preciso fazer algumas opções políticas, naturalmente, porque também já foi 
dito que nem tudo podia continuar conforme estava, portanto, a Vereação e a política seriam, 
naturalmente, diferentes. No entanto queria ressalvar essa situação, achava que a Autarquia, 
em termos de endividamento, estava e está com excesso de endividamento, mas não era uma 
Autarquia que estivesse falida, nem que não fosse governável, conforme veio a ser provado 
durante este ano. Depois também queria ressalvar a questão das etar,s, que o Senhor 
Presidente sempre gostou de enfocar que era um dos seus principais pilares nos dez 
compromissos que tinha. Ressalvou também a posição do Governo de escolher a Autarquia de 
Nelas para que essas etar,s fossem construídas aqui no Concelho pois podia ter outra opção 
política para o fazer. Não sabia como é que o Senhor Presidente tinha conseguido isso, mas 
ainda bem que o conseguiu, concerteza com persuasão foi isso que foi feito. Depois, afirmou 
que, como o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques tinha dito, era uma situação que ele queria 
referir que, apesar de terem sido abertos estabelecimentos e fábricas no Concelho de Nelas 
ainda não se nota isso no desemprego em Nelas, ou seja, na população nelense e achava que 
era importante quando os Senhores Vereadores da Oposição há uns tempos atrás disseram que 
no protocolo com a empresa Aquinos, S.A., havia de ficar alguma clausula em que obrigasse 
parte desse emprego ser afeto ao Município de Nelas, não era por acaso. Achava que não era 
uma questão populista, nem bacoca, mas que achava que era uma situação para de alguma 
maneira também compensar a população de Nelas e isso vê-se que durante este ano foi 
aumentado o desemprego, de setembro para este ano e curiosamente até em agosto foi 
também aumentado. Portanto, é uma situação preocupante e vem ao inverso daquilo que é a 
nível nacional. Portanto, achava que era importante pensar nisso e, se calhar refletir nessa 
situação pois era importante criar-se postos de trabalho, mas depois os postos de trabalho não 
aparecem, portanto, muitas vezes é só empregos únicos, são profissionais liberais que 
trabalham para eles próprios. Para terminar, afirmou que naquele momento e na sequência 
daquilo que o Senhor Presidente também vem fazendo por causa do Programa 2020, saiu 
legislação já esta semana sobre isso, o Executivo Municipal deve estar já a par disso, portanto, 
achava que era importante depois divulgar isso pelas pessoas para ver se era necessário apoiar 
isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral agradeceu ao Senhor Presidente por lhe 
ter concedido a palavra. Afirmou que, antes de mais, competia-lhe mais uma vez pedir 
desculpa aos Senhores Vereadores e ao Senhor Presidente e também às pessoas que 
habitualmente participam nestas reuniões a quem também aproveitava para desejar um bom 
dia e saudar. Também queria agradecer, enfim, as palavras do Senhor Vereador Artur Jorge 
Ferreira, mostrando alguma satisfação pelo seu regresso depois de uma série de reuniões a 
que, de facto, não pode estar presente e os restantes Membros que acreditassem que ele não 
pode mesmo estar presente por razões estritamente profissionais. Mesmo neste dia esteve na 
empresa até às nove horas da manhã e veio depois de Albergaria a Nelas expressamente para 
participar na reunião que fazia com todo o gosto, com todo o sentido de responsabilidade. E a 
explicação das suas ausências nos últimos tempos era porque, de facto, ele estava integrado 
numa equipa de pessoas que foi durante algum tempo reduzida por ausências de um dos 
responsáveis, enfim, teve um problema que não foi problema, foi uma questão pessoal, foi 
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pai, teve que estar fora uma temporada. Outras pessoas que por razões de férias, portanto, 
havia ali alguns constrangimentos numa altura em que a empresa está lançada e tem um 
grande projeto, um grande investimento em curso. Está a ampliar as instalações, está a 
reformular todo o sistema informático. Ele, próprio, nos últimos meses assumiu outra 
responsabilidade pela parte também das compras e aprovisionamento e que, facto, tem-lhe 
sido muito difícil libertar-se um pouco da carga de trabalho para participar nas reuniões de 
Câmara e na atividade política fora das reuniões de Câmara. De facto, grande parte dos 
eventos que vão ocorrendo ele, pura e simplesmente, não tem condições para participar com 
muita pena, na maioria das vezes, tendo em conta até a qualidade da realização que tem sido 
levada a cabo e que o Senhor Presidente tão bem realçou. Pois ele, naturalmente, não podia 
também deixar passar a oportunidade de fazer uma breve referência à passagem de um ano de 
trabalho deste Executivo. Pessoalmente e na qualidade de Presidente da Concelhia sente-se 
plenamente satisfeito com as opções que o Partido Socialista fez ao convidar o Senhor Dr. 
Borges da Silva para encabeçar este projeto, que se pretendia e que foi e que está a ser de 
mudança no Concelho, pese embora as criticas, enfim, que o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques e a Oposição, naturalmente, farão nalguns pontos, é visível, de facto, que este 
Executivo, durante um ano fez um trabalho excelente. Elogiou a coragem que o Senhor 
Presidente tem, ao fim de um ano de mandato em que, às vezes, já se começa a dizer, pois é, 
eu prometi, mas, se calhar e tal. Elogiou a coragem com que o Senhor Presidente da Câmara 
renova nesta reunião de Câmara os compromissos que assumiu no período de campanha. 
Achava que fez muito bem e achava, concerteza, que ia, durante este mandato, conseguir pôr, 
de facto, este projeto de mudança e de revitalização do Concelho e de resolução das questões 
mais prementes e mais graves com que a Autarquia se debatia após oito anos de governação 
da Coligação PSD/CDS, desde logo e isso é visível até pelos saldos que evidenciam as conta e 
pela saúde que se vê na aprovação de contas, na apresentação do Orçamentos, é visível que a 
recuperação financeira do Município está em marcha. É fundamental recuperar a credibilidade 
dos fornecedores. É fundamental recuperar a credibilidade também do sistema bancário. É 
fundamental poder renegociar para condições mais vantajosas a dívida pesada que ainda 
subsiste pois, naturalmente, a dívida seria para pagar em 20 anos, o Executivo Municipal não 
a pode pagar nem em um, nem em dois, nem em três, nem em quatro. Portanto, á é que tentar 
melhorar e concerteza que o Senhor Presidente e o Executivo estarão também orientados 
nesse sentido logo que haja condições para tentar melhorar essas condições dos empréstimos, 
até para que o Executivo se liberte, que a Autarquia se liberte do garrote que é a pesadíssima 
carga de encargos e de juros que essa dívida significa, como foi evidenciado no Orçamento 
para 2015, que foi aprovado numa das últimas reuniões de Câmara, portanto, que só de juros, 
julgava que tinha à volta de seiscentos e cinquenta mil euros, pensava que era isso. Portanto, é 
importante que a Câmara se liberte desse garrote. Depois, na questão do emprego, ele 
permitia-se fazer uma pequena correção à leitura que os Senhores Vereadores da Oposição 
fazem. É evidente que na fase de lançamento de investimentos e na fase de promoção do 
emprego e na fase de captação de novos investidores em que está o Executivo Municipal e em 
que a Autarquia e o Senhor Presidente de Câmara e o Executivo, de facto, têm desenvolvido 
todos os esforços, é evidente que nesta fase não se pode contabilizar o emprego que, 
entretanto, foi criado porque ele está a ser criado. Portanto, é possível que haja aí alguns 
números e alguns valores do desemprego que são e serão ainda durante bastante tempo 
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preocupantes para o Município de Nelas. Agora não se pode é confundir aquilo que é a 
avaliação do trabalho que está a ser feito com a avaliação dos objetivos mesmo antes do 
trabalho começar a dar frutos porque pode-se avaliar aquilo que os Executivos anteriores 
fizeram e a herança que deixaram. A avaliação do trabalho deste Executivo, com todo o 
respeito, ainda é muito cedo para fazer, pelo menos em termos de resultado final. Pode-se 
avaliar e essa avaliação, todos estão de acordo, que é bastante positiva, pode-se avaliar é os 
passos que foram dados, o caminho que está a ser seguido e este, de facto, é o caminho 
correto também na promoção do emprego, na revitalização da nossa economia local, na 
promoção de eventos que tragam mais possibilidades para o comércio e, enfim, em todas 
essas áreas, Naturalmente, também, uma das questões prementes que está a ter uma resposta 
cabal e que lhe perdoassem, dizer até um pouco acima daquilo que era expectável é a 
intervenção na área ambiental. De facto, como o Senhor Presidente da Câmara referiu, não era 
verdade o que se dizia em relação ao último mandato do Partido Socialista e do Senhor Dr. 
José Correia, que não tinha investido em etar,s, ficou demonstrado nesta reunião que isso não 
era verdade e também, se calhar, não seria verdade que não havia condições para recorrer a 
financiamento para investir em novas etar,s e a prática destas últimas intervenções também 
demonstra isso. Portanto, esse é o caminho, é abdicar de investimentos, enfim, de fachada, 
prescindir de muitas despesas supérfluas, controlar, de forma rigorosa, todos os gastos e 
depois fazer a aplicação em investimentos, de facto, que são fundamentais como é a 
promoção do emprego e como é a construção de etar,s. Em todas as áreas que o Senhor 
Presidente de Câmara referiu, de facto, nota-se, fundamentalmente, uma mudança de atitude, 
portanto, o trabalho dos Autarcas está dirigido para resolver os problemas do Concelho, está 
orientado para resolver os problemas das pessoa e não tanto para, digamos, fazer propaganda 
pura e simples. Permitia-se só também, enfim, contestar aquilo, enfim, que os Senhores 
Vereadores da Oposição, embora de forma, que ele compreendia, tentem enaltecer na reunião 
de Câmara o papel do Governo PSD/CDS, nomeadamente na questão das Extensões de Saúde 
porque achava que, de facto, isso também é bastante mérito do Executivo e do Senhor 
Presidente da Câmara e, provavelmente, o que o Governo teve que fazer foi recuar em 
situações onde se percebeu que não tinha razão. Portanto, no geral, achava que este ano que 
decorreu desde a tomada de posse foi muito positivo para o Concelho. O Senhor Presidente e 
os Senhores Vereadores em permanência estão de parabéns, contarão, enquanto trabalharem 
assim, com o seu apoio pessoal e político e achava que este é o caminho que o Concelho de 
Nelas precisa para se desenvolver mais um pouco. Terminou agradecendo o trabalho 
desenvolvido pelo Executivo Municipal e deu os parabéns. ------------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas começou por cumprimentar todos os presentes. 
Informou que já estava bastante alargado o Período de Antes da Ordem do Dia mas ela não 
poderia deixar, de facto, de manifestar também a sua satisfação pessoal por estar integrada 
num projeto que um ano depois tenha a frontalidade de se pôr em avaliação pública desta 
forma, tal, como o Senhor Vereador Dr. Adelino Amaral referiu, o Executivo Municipal 
sempre definiu este valor de monitorização, transparência, apresentação de contas e de 
resultado permanente. Agradeceu ao Senhor Presidente por ter trazido os compromissos e os 
apresentar com a clareza com que o fez. O Executivo Municipal, de facto, não se esqueceu 
dos compromissos, diariamente. Em relação a ela própria, em particular, se o Senhor 
Presidente lhe permite, destacou um dia que achava que foi marcante para que todos 
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verificassem esta estratégia de mudança, essa estratégia de mudar no sentido de conquistar a 
comunidade local e a comunidade externa, exterior ao Concelho de Nelas, que foi o dia 24 de 
junho, Dia do Município, um dia em que, voltava a referir, a ela em particular que, se calhar, é 
das mais novas e que está verdadeiramente a aprender e teve o privilégio de vivenciar um dia 
de grande democracia em que foi inaugurada a Galeria dos Presidentes Eleitos, em que se 
pode ter toda essa experiência acumulada no Salão Nobre da Câmara Municipal, mostrando o 
orgulho que todos sentiram por essa homenagem que lhes foi prestada e foi, de facto, um 
momento de grande democracia que achava que todos também estão na Câmara para os 
aprender e para os viver, dia esse que depois continuou também com a apresentação de uma 
identidade renovada, não só para o Executivo Municipal, não só para a gestão camarária mas, 
sobretudo, para o Concelho e para toda uma dinâmica institucional que o Executivo 
Municipal pretende criar com o mercado, com as empresas, com as associações, com os 
artesãos, com as pessoas em particular porque, de facto, é um orgulho para o Executivo 
Municipal sentir que Nelas vive. Um agradecimento especial, tal como o Senhor Vice-
Presidente, Dr. Alexandre Borges, fez, a todos os Funcionários da Câmara Municipal que 
estão ao lado do Executivo Municipal diariamente, mesmo com muitas dificuldades, mesmo 
num ano em que, em virtude de um horário de trabalho mais pesado de 40 horas semanais, 
que antigamente não o tinham, sem nada em troca em termos de alterações de remunerações e 
afins. Portanto, a dedicação e o esforço, de uma generalidade, tem sido total. Alterações 
funcionais que foram feitas, constituição de equipas novas. O Executivo Municipal tem 
pessoas, desde os Assistentes Operacionais até aos Técnicos Superiores, a trabalhar ao mesmo 
nível, com todas as diferenças remuneratórias que estas equipas apresentam, conseguem estar 
todas elas a trabalhar para objetivos comuns e isso para o Executivo Municipal é uma 
satisfação enorme. Em termos sociais, de facto, o projeto da Universidade Sénior destaca-se 
porque também é um projeto aglutinador de tantos outros como o Banco Local de 
Voluntariado, como a partilha constante de iniciativas com a Unidade de Cuidados á 
Comunidade que vai permitir, a curto prazo, provavelmente, de facto, ter a constituição de um 
projeto da Unidade Móvel de Saúde. O Executivo Municipal está a ter um trabalho totalmente 
diferente com as Escolas, com os dois Agrupamentos de Escolas do Concelho potenciando, o 
mais possível, os Serviços Educativos da Câmara Municipal, os Técnicos das Atividades 
Extracurriculares. A Câmara é um parceiro cada vez mais ativo, de facto, no contexto escolar 
do Concelho. Obviamente que os grandes eventos alegram os olhos do Executivo Municipal 
mas, independentemente de alegrar, movimentam o comércio local, movimentam, de facto, a 
dinâmica dos artesãos, das associações, dos restaurantes, da hotelaria, criam emprego e isso 
para o Executivo Municipal é uma enorme satisfação. Relativamente às dúvidas que podem 
surgir dos dados que foram apresentados do IEFP, a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas 
informou a Câmara que, brevemente, sairá um relatório num dispositivo de informação que a 
Autarquia passará a ter para a Comunidade onde se esclarecerá concretamente o que é que são 
os indicadores do IEFP, o que é que são os programas de incentivo ao emprego, porque é que 
muitas empresas, de facto, criam postos de trabalho, mas durante um período esses postos de 
trabalho ainda são estímulos, programas específicos de desempregados. Tal como existem nos 
POC,s os contratos de emprego em inserção também existem programas similares na 
economia empresarial, industrial e, portanto, as pessoas continuam numa situação de 
desemprego, mas é de um desemprego ativo e não desemprego passivo, como todos sabem, 
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para aproveitamento de incentivos que existem para esse efeito. Vai ser explicado essa parte 
técnica que não deve ofuscar a realidade que é da dinâmica do emprego e da dinâmica do 
investimento privado no Concelho de Nelas. -----------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente informou que o Período de Antes da Ordem do Dia, de uma hora, 
está ultrapassado. Só, rapidamente, naquilo que conseguia, relativamente a alguns 
esclarecimentos que lhe foram pedidos, relativamente às questões do Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques, desconhecia a questão interna anterior do assessor político pessoal, não 
sabia, tendo apenas relatado a realidade que no início do mandato existia, seguramente, o 
Presidente da Câmara tem a possibilidade legal de nomear um Vereador em permanência, e 
depois tem que vir à Câmara a pedir autorização para nomear mais Vereadores em 
permanência e o que é um facto é que a Câmara viabilizou a nomeação de mais três 
Vereadores em permanência há quatro anos e é inquestionável que era um Presidente e quatro 
Vereadores em permanência mais o pessoal dos gabinetes todos nomeados e preenchidos. O 
Senhor Presidente disse que presumia que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques tenha 
votado a favor disso e não se tenha oposto aqui na Câmara, ou feito algum reparo á nomeação 
de pessoal político que foi feito para os Gabinetes de Apoio Pessoal, que eram da 
responsabilidade da Senhora Presidente de Câmara. Quanto aos caminhos requalificados, o 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques tinha toda a razão, a maior parte dos caminhos foram 
requalificados, há pequenos troços abertos. Mas foram requalificados, de facto, muitos 
caminhos que há dois, três anos não eram requalificados e que até estavam abandonados. 
Portanto, foram requalificados e é isso que diz o Executivo Municipal sempre, requalificados, 
em toda a informação que diz sempre, caminhos agrícolas e florestais. Em relação aos 
investimentos que foram feitos em etar,s serão dados ao Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques os dados concretos pois não os tinha naquele momento presentes na mesa da reunião 
de Câmara mas que os investimentos foram feitos foram, estão constatáveis e, portanto, ser-
lhe-á dada essa informação, e que a Câmara, seguramente, ainda está em prazo para lhe dar 
essa informação. Em relação à Barragem de Girabolhos, toda a informação que tem chegado à 
Câmara é no sentido de que a própria Barragem já tem os estaleiros do lado de Gouveia a ser 
realizados. O que está previsto no Concelho de Nelas e na parte da Barragem da Bogueira, 
que é um embalse que depois vai guiar a água, em época baixa de consumo de energia, para a 
Barragem de Girabolhos, os trabalhos estavam agendados para começar em novembro. A 
informação que tem chegado à Câmara Municipal de Nelas da empresa que vai fazer os 
estaleiros e os acessos, que é um agrupamento de empresas liderado pela Ferrovial,  foi a de 
que já fizeram chegar, há cerca de 15 dias, o estado em que está a rede viária e aquilo que vão 
fazer e, portanto, o Executivo Municipal está em crer que todo esse processo está em 
andamento. Está contratualizado com o Governo. O Senhor Secretário de Estado veio ao 
local. Está tudo planeado no sentido da barragem ser construída nos próximos cinco anos e 
entrar em funcionamento em 2019. Portanto, trata-se de uma obra de grande dimensão, de 
quinhentos milhões de euros, duzentos e trinta milhões em construção civil e, portanto, o 
Executivo Municipal está em crer que a Endesa o faria - e estava a falar de um projeto de 
quinhentos milhões de euros,-. O Senhor Presidente referiu que não põe, minimamente, em 
causa que o Nuno Ribeiro da Silva e o Secretário de Estado e a Endesa tivessem aqui a 
brincar com a Câmara de Gouveia, ou com a de Nelas, a anunciar a construção de uma 
barragem que não vá acontecer. A Câmara Municipal de Nelas tem informação que as 
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expropriações estão feitas, pagamentos de expropriações já avançaram, os acessos e a rede 
viária existente e a construir está também indicada, portanto, o Executivo Municipal não tem 
razão nenhuma para supor que a Barragem não vai ser construída. Aliás, a indicação que o 
Executivo Municipal tem, porque teve a visita, na semana passada, dos técnicos da 
Associação Portuguesa do Ambiente, que visitaram as etar,s requalificadas com o Executivo 
Municipal, incluindo o Eng.º Nuno Bravo e uma técnica, que visitaram as barragens, para 
reconhecerem a situação ambiental do Município de Nelas, eles próprios falaram ao 
Executivo Municipal na necessidade, em termos de Plano de Ordenamento da Barragem para 
a mesma ser navegável, e para a necessidade de a Câmara Municipal de Nelas, juntamente 
com os outros Municípios, encetarem diligências no sentido de depois ser feito o 
aproveitamento turístico da bacia da barragem. O que o Senhor Presidente está habituado é 
que ele confia no empreendimento e nas empresas e está absolutamente convencido da sua 
concretização e portanto, pôr em causa isso não compreendia porquê. Relativamente à 
exploração pecuária da zona do Campo de Tiro, de facto, essa questão já foi colocada ao 
Senhor Presidente há uns tempos atrás. Os Serviços Técnicos pediram informação porque não 
cabe à Câmara Municipal licenciar uma exploração pecuária. Foi pedida explicação sobre esta 
exploração pecuária, porque várias pessoas da aldeia de Algerás já tinham falado nisso com o 
Senhor Presidente. Já veio alguma explicação nesse sentido, mas que a Câmara Municipal de 
Nelas, que o Senhor Presidente tenha presente, não foi chamada a pronunciar-se sobre isto. 
Poderia, eventualmente, pedir já ao Senhor Eng.º João Luís para dar explicação, pois ele que 
está a ajudar o Senhor Presidente. Mas como lhe nasceu o primeiro filho e está de licença de 
paternidade, o Senhor Presidente disse que depois, assim que a tiver, dará informação ao 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques acerca desta questão da exploração pecuária na zona 
do Campo de Tiro. Em relação à Gala do Dão, na passada sexta-feira, fruto de uma não 
conformidade de convites, pois veio um convite juntamente com outro convite da 
apresentação de um evento sobre vinho, que se realizou na mesma Pousada e que envolveu a 
RTP, em que o Senhor Dr. Alexandre Borges esteve presente, como esse convite vinha 
metido no meio deste outro convite, a Câmara Municipal de Nelas não se apercebeu, de facto, 
do convite para a Gala do Vinho do Dão e, portanto, não esteve presente na sexta-feira. Foi 
por essa razão e já está explicado com o Senhor Dr. Arlindo Cunha, a não presença da 
Câmara, que o Senhor Presidente lamentou. O Senhor Presidente podia dizer à Câmara que 
em matéria do Vinho do Dão e em matéria da afirmação de Nelas no contexto do vinho e na 
centralidade do vinho, o Executivo Municipal não esteve na sexta-feira presente em Viseu, 
mas estiveram presentes, na quarta-feira e na quinta-feira presentes, o Senhor Presidente, a 
Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas, a Eng.ª Vanda, do Centro de Estudos Vitivinícolas do 
Dão, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas, Dr. João Miguel, a Eng.ª Ana 
Rodrigues, da Empresa Dão Sul, a Eng.ª Sónia Martins, da Lusovini e o Senhor Teixeira, 
responsável dos Vinhos Borges, estiveram na quarta-feira e na quinta-feira em Saint Emilion, 
na região de Bordéus, numa visita onde foram recebidos na Câmara Municipal de Saint 
Emilion, estiveram no centro enológico de Grézilac, para ver como é que funciona um centro 
semelhante, parecido com o Centro de Estudos Vitivinícolas da Região do Dão e também e 
porque em qualquer parte do mundo há sempre um português, visitaram também a Quinta 
Petrus, que é dos vinhos mais caros da região de Bordéus, onde está o Jorge Ramos, de 
Senhorim. Portanto, na quarta-feira e na quinta-feira foi uma comitiva a Bordeus, a Câmara 
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alugou uma carrinha mais confortável do que aquelas que tem para irem nesta viagem de onze 
horas, de ida e regresso. Foram na quarta-feira às cinco horas da manhã e chegaram na quinta-
feira às duas horas da manhã. A viagem teve o sentido de conhecer Saint Emilion e de facto 
está 400% acima de Santar, mas Santar tem potencial para o mesmo conceito do que acontece 
em Saint Emilion. Santar tem património, tem história, tem jardins, tem vinha. Saint Emilion 
é também o Coração da Região Vinhateira de Bordéus, portanto, tem potencial. Foram ver 
isto porque o Executivo Municipal vai ter uma reunião em Tondela na CIM, reunião essa 
agendada para o dia 11 de novembro com o Senhor Secretário Geral da CIM Dão Lafões, o 
Senhor Presidente da Comissão Vitivinícola Regional, Professor Arlindo Cunha, o Presidente 
do Instituto Politécnico de Viseu, a Senhora Diretora Regional da Agricultura, Dr.ª Adelina. 
Vão ter uma reunião no sentido de preparar o projeto de uma candidatura do Centro de 
Estudos Vitivinícolas do Dão como Centro de Experimentação, Investigação e Inovação da 
Região do Dão. Nas linhas de ação da estratégia territorial de Viseu Dão Lafões estão 
previstos para, eventualmente, contratualizar com a CCDR Centro e com o Governo nos 
Programas Operacionais específicos, mais de três milhões de euros para investimento em 
termos de investigação, quer na área do vinho, quer na área da fruta. Portanto, o Executivo 
Municipal já inscreveu no Orçamento do ano que vem dez mil euros para adiantar, se for 
necessário dinheiro, para a elaboração de um estudo que transforme, de facto, o Centro de 
Estudos Vitivinícolas do Dão na Universidade, no Centro de Investigação de excelência do 
Vinho do Dão. Foram com esta urgência e com este gasto-  que rondou para a Autarquia à 
volta de mil e quinhentos euros em transporte e alimentação para oito pessoas e também 
nalgumas garrafas e quatro queijos da serra que levaram para oferecer-. O Senhor Presidente 
achou que foi uma excelente jornada e, portanto, o Executivo Municipal está em condições 
para chegar à reunião na CIM Dão Lafões e dizer que Nelas está na linha da frente para 
agarrar este projeto do Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão. Foram, especialmente, ver 
isto também na ótica do projeto de Santar Cidade Jardim que se projeta com uma Família de 
Santar e com alguns investidores de Santar e foram ver, sobretudo, como é que, para além de 
se fazer um investimento, que no Centro de Estudos rondará um milhão e meio de euros a 
dois milhões de euros, a avançar o projeto e tem que ser uma candidatura conjunta, 
eventualmente, liderada por todos e também pela CIM, é sustentável no seu funcionamento 
futuro. Não é só importante como é que se faz o investimento, é como é que se sustenta um 
Centro de Investigação e Inovação do Vinho do Dão. Como é que se mantém depois lá um 
quadro de dez, ou quinze pessoas. Quem é que paga? Quem é que o sustenta? Para que é que  
serve a investigação? É por isso que o Executivo Municipal, como a Câmara está a ver, não 
foram só os políticos, levaram as empresas de referência do vinho, a Lusovini, a Dão Sul, os 
Vinhos Borges, e  não conseguiram, em tempo útil, levar ninguém da SOGRAPE, que é um 
dos grandes exportadores nacionais de vinho em várias regiões vitícolas, como era também 
sua intensão. Portanto, o Executivo Municipal vai chegar à reunião, em Tondela e vai dizer, já 
está aqui para as entradas dinheiro e saber ter informação do conhecimento da Região de 
Bordéus onde, curiosamente o Eng.º Vilhena tinha grandes contactos e referência e para onde 
viajava muito para fazer as excelentes �pomadas de vinho� que ele conseguiu ali no Centro de 
Estudos Vitivinícolas do Dão. Portanto, era, de facto, dar essa explicação e dizer que o Senhor 
Presidente relativamente ao receio de que Viseu, que tem falado na Festa das Vindimas, na 
Maratona das Vindimas, na Viseu Cidade Região Vinhateira e etc., que o Executivo 
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Municipal encara isso como um desafio, mas que já não é de agora, é de sempre, Viseu 
sempre quis, já do tempo do próprio Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, ou da cedência 
da CVR Dão, deste espaço, desde o tempo do Presidente Dr. Eurico Amaral e dos outros que 
se seguiram, Viseu sempre quis ter a centralidade relativamente à Região do Dão. Portanto, 
não é uma novidade. É um desafio, portanto, não há nenhuma subserviência do pequeno 
Concelho de Nelas de 14.000 habitantes e 125 kms2 com os 99.000 habitantes e não sabia 
quantos quilómetros quadrados do Concelho de Viseu. O Concelho de Nelas tem é que ter 
razões e afirmá-las perante o Concelho de Viseu, para ser respeitado. Portanto, as razões são, 
o Concelho de Nelas ser, de facto, a centralidade, o vinho estar no Concelho de Nelas, o 
Centro de Estudos estar no Concelho de Nelas há mais de 70 anos, a Câmara ter um projeto 
para transformar a Feira do Vinho com a grandiosidade que já conseguiu ter este ano, virada 
para o exterior. Portanto, afirmar o Município de Nelas e o Executivo Municipal tem feito 
isso, que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques ficasse tranquilo. De facto, o que é o 
Executivo Municipal sentiu nesta última Feira do Vinho do Dão? Onde está Viseu e o João 
Paulo Gouveia estão todos os outros do outro lado. Portanto, todos os outros que diziam, os 
enólogos, as empresas, as pessoas ligadas ao vinho eram, cuidado com Viseu, nós estamos 
disponíveis para ajudar em Nelas. Portanto, estiveram em Nelas 44 produtores do vinho, todas 
as empresas de referência, não esteve a grande Vinhos Borges por não ter sido agendado no 
início do ano a participação deles, mas vão estar na próxima Feira do Vinho, isso já está 
combinado e, portanto, o Executivo Municipal tem que fazer o seu trabalho. Não é uma 
ameaça, para o Executivo Municipal, é uma oportunidade, vê isso como um estímulo e já o 
fez, reforçando o orçamento da Feira do Vinho para 80.000 euros no Orçamento do ano que 
vem e com a qualidade que esta Feira teve, de certeza que o Executivo Municipal vai ter 
muito mais parcerias com empresas de referência relativamente ao vinho. Era para o 
Concelho de Nelas algo de muito estimulante, de facto, que o Centro de Investigação e 
Inovação do Dão fosse o Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, que tem as instalações que 
tem, a história que tem, cinco hectares de vinha, dez hectares de terreno. Em termos de 
possibilidades de expansão não está impedida de crescer para sul. Portanto, o Executivo 
Municipal tem, pacificamente, na CIM Dão Lafões, com a aprovação na Assembleia 
Intermunicipal e também, seguramente, na próxima segunda-feira, no Conselho 
Intermunicipal a aprovação das linhas de ação da própria CIM Dão Lafões, inclusive por 
Viseu, onde está, de facto, o Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão como Centro de 
Investigação do Vinho do Dão. Isto é pacífico na Região do Dão. Nelas, como Centro de 
Investigação e a centralidade de Nelas relativamente ao Vinho do Dão é excelente. Se Viseu 
se afirmar como Cidade Vinhateira em que as pessoas vêm a Viseu e depois procuram as 
vinhas e vêm, de certeza, para sul de Viseu, também é excelente para o Executivo Municipal 
que venha cada vez mais gente para Viseu e depois se vierem à procura de vinho, de facto, 
vêm na Rota do Vinho do Dão até ao Centro de Estudos, até aos nossos Enoturismos, aqui do 
Municipio. Portanto, o Executivo Municipal tem encarado isso até como uma oportunidade e 
não como uma ameaça. A mesma coisa relativamente à Linha da Beira Alta, no seguimento 
da informação que o Executivo Municipal tem e que, aliás, o Senhor Presidente tem um 
resumo feito, está absolutamente tranquilo, apesar do conceito Cidade Região e da linha férrea 
passar em Viseu, o que é verdade nesta data, dia 29 de outubro de 2014, é que em abril o 
Governo Português enviou para Bruxelas, para a União Europeia, os investimentos 
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estratégicos em transportes nos próximos nove anos e o que é que lá consta? O que consta lá, 
inequivocamente, e o Senhor Presidente podia dar cópia disso -, ou na internet, se procurarem, 
investimentos em rede de transportes nos próximos nove anos- confirmarão que o Governo 
Português - foi o Governo, não foi um Secretário de Estado, ou um Ministro-  enviou a 
estratégia de transportes, de investimentos para os próximos nove anos e o que consta lá é a 
requalificação para bitola europeia da Linha da Beira Alta, num investimento de novecentos 
milhões de euros, e o que consta lá é uma roda entre Nelas e Mangualde a dizer, ramal de 
Viseu: É só o que consta lá nos mapas e disso o Senhor Presidente disse que  podia dar uma 
cópia aos Senhores Vereadores, ou podem tira-las da internet e, portanto, na internet, se 
clicarem, até o estudo todo. E mais, quer não só isso, a requalificação da Linha da Beira Alta, 
como centros, como linha exportadora semelhante à outra linha que é a linha exportadora do 
Centro Norte do País, desde Leixões, o porto de Leixões, ou da região de Leixões, Aveiro, 
Figueira da Foz, Leiria, em similitude com outra linha exportadora que é Sines para Badajoz, 
Madrid. Vai passar na requalificação da Linha da Beira Alta uma linha semelhante àquele 
centro exportador. Portanto, o Executivo Municipal já está a acompanhar isso, estiveram 
técnicos da REFER na semana passada com o Senhor Dr. Alexandre Borges numa visita por 
causa de outros potenciais investimentos que podem desenvolver-se ligados à via férrea aqui 
no Município de Nelas. O Executivo Municipal sabe também que, nos contactos que vem 
mantendo, que está a ser definida uma rede de plataformas logísticas, em termos nacionais e, 
portanto, faz todo o sentido que nesta região sul do Distrito de Viseu, que é até a mais 
industrial, nos concelhos aqui do sul do distrito, sul � centro, Tondela, Viseu, Carregal, Nelas 
e Mangualde- , que haja, de facto, uma plataforma logística, que é reclamada, por exemplo, 
pela PSA no sentido de ter um corredor exportador de viaturas, ou para a Europa, ou de parte 
de peças necessárias para os carros relativamente a Vigo onde tem também uma importante 
unidade industrial. Portanto, para o Executivo Municipal é pacifica a requalificação da Linha 
da Beira Alta, a centralidade de Nelas em termos ferroviários também é pacifico para o 
Executivo Municipal, tem é que lutar para que isso sirva para ainda potenciar mais o 
investimento aqui nesta região e seguramente, nisso está tranquilo pois o Executivo Municipal 
sabe algumas coisas, mas, de certeza, que um investidor, com a grandeza da LusoFinsa, 
quando decide fazer um investimento PIN de trinta e cinco milhões de euros em Nelas, sabe 
muito mais do que o Executivo Municipal relativamente à rede europeia de transportes e a 
rede ferroviária. Portanto, nisso o Executivo Municipal está absolutamente descansado em 
termos ferroviários. O Executivo Municipal também está descansado em termos rodoviários 
porque nessas mesmas prioridades de transportes dos próximos nove anos, com financiamento 
nacional e financiamento comunitário, está a construção da autoestrada Viseu � Coimbra e 
está a conclusão do IC 12. Portanto, no mesmo estudo está lá dito, como prioritário em termos 
rodoviários e são só meia dúzia de coisas em termos rodoviários, Como prioritários dos 
investimentos nos próximos nove anos, o Executivo Municipal ia ver depois em que termos, 
rede, em faixa dupla gratuita, paga, meia paga, isso depois será uma questão que tem que 
discutir-se. Mas em temos estratégicos, nos próximos nove anos, temos a ligação em 
autoestrada Coimbra � Viseu e temos a conclusão do IC 12 como está lá dito como Itinerário 
Complementar essencial a este eixo e que faz todo o sentido em função, também, dos 
investimentos na Linha da Beira Alta, a conclusão desta ligação. Portanto, quer relativamente 
à Feira do Vinho, em matéria de vinho, quer em matéria de ferrovia, quer em matéria de 
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rodovia, o Senhor Presidente já disse ao Senhor Dr. Almeida Henriques e reproduzia nesta 
reunião de Câmara, que achava que o melhor que ele tem a fazer é lutar, verdadeiramente, por 
uma excelente ligação rodoviária de Viseu a Nelas no sentido dos TIR,s trazerem à plataforma 
logística, que há-de ficar algures aqui no nosso território, ou próximo, os produtos para 
exportação nesse corredor ferroviário e rodoviário que vai ficar o IC 12 e isso é importante. 
Dirigindo-se ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, o Senhor Presidente afirmou que 
houve, de facto, o julgamento do Senhor Dr. José Lopes Correia, em que reclama o subsídio 
de reintegração, que ronda o valor de trinta e cinco mil euros mais juros e que foi feito o 
julgamento. Foi justificada a falta do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, que foi 
dispensado e justificada a sua falta. Foi feito o julgamento. Qual foi a atitude que a Câmara 
assumiu nesse julgamento? Foi deixar que o Tribunal decida se o Senhor Dr. José Correia tem 
direito ao subsídio de reintegração, ou não. Portanto, em matéria de direito o Tribunal é que 
vai decidir. Admitindo que tinha direito ao subsídio de reintegração, assumir que ele possa ter 
tido danos no valor de três mil euros. Portanto, não foi produzida prova. O Executivo 
Municipal está á espera da sentença a todo o momento porque a Senhora Dr.ª Juiz diz que até 
ao fim de outubro vai proferir a sentença nos termos da qual depois o Presidente de Câmara 
e/ou a Câmara se pronunciará sobre a necessidade de recorrer da mesma, ou não. Portanto, 
depende da argumentação que lá venha sendo certo que o Senhor Dr. José Correia, do ponto 
de vista jurídico, está bem sustentado em pareceres de entidades públicas, que fez juntar ao 
processo. Outra questão que se vai colocar também, depois da decisão da sentença do Senhor 
Dr. José Correia, é a análise de um outro processo que está meramente através de uma carta, 
de um requerimento, que é do saudoso Rui Neves, que fez um requerimento na altura à 
Câmara a dizer que, nos mesmos termos em que o Senhor Dr. José Correia venha a ter direito 
ao subsídio de reintegração, ele também, apesar de não ir para Tribunal com a Câmara, 
também o requereu. Portanto, depois vai ser feita uma análise jurídica relativamente à 
obrigatoriedade da Câmara, em comparação, ou não, pagar esse subsídio de reintegração e, 
portanto, será feita uma apreciação serena, objetiva, sem qualquer pré-juízo ou atitude 
persecutória que, aliás, está bem evidenciada nesta Câmara na homenagem que foi feita já a 
todos os Presidentes de Câmara do 25 de abril, em que não foi só uma vez que estiveram no 
Salão Nobre da Câmara Municipal, já estiveram no Salão Nobre uma vez e outra vez na 
abertura da Feira do Vinho. Portanto, nessa matéria há, completamente, uma alteração de 
paradigma relativamente ao relacionamento entre Autarcas. Em relação à Saúde, 
relativamente às Extensões de Carvalhal Redondo e Santar, o Senhor Presidente afirmou que 
só na reunião, há 15 dias atrás, é que o Senhor Representante do Governo, na área da Saúde 
na Região Dão Lafões, é que veio dizer que se mantinha em funcionamento as Extensão de 
Saúde de Carvalhal Redondo e de Santar, só há 15 dias, porque o Senhor Presidente tem 
andado e tem transmitido na Câmara e os Senhores Presidentes de Junta são testemunhas 
disso, o Executivo Municipal anda desde que tomou posse com o cutelo do encerramento das 
Unidades de Saúde de Carvalhal Redondo e de Santar, transmitido sucessivamente pelos 
Representantes do Governo. O Senhor Dr. Marques Neves teve uma reunião na Câmara 
Municipal em junho e disse, não senhor, está uma ata assinada pelos Senhores Presidentes de 
Junta, não senhor, Carvalhal Redondo e Santar são para fechar. O Senhor Dr. Luís Botelho, 
no dia 13 de agosto, veio à Câmara, sentou-se ao pé do Executivo Municipal e disse, depois 
de amanhã fecha Santar e Carvalhal Redondo. O Executivo Municipal foi à ARS, em início 
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de setembro, e o Senhor Dr. Tereso e a Dr.ª Augusta Mota também disseram, não senhor, é 
para fechar e também estava lá o Senhor Diretor da ACES. Portanto, o Senhor Presidente 
acha que até, com o devido respeito, nessa matéria dos serviços de Carvalhal Redondo e de 
Santar, o Executivo Municipal sempre não só se opôs como ameaçou cortar a Estrada 
Nacional n.º 231 ao Senhor Diretor Regional à semelhança da facilidade com que ele dizia 
que fechava as extensões de saúde. Dirigindo-se ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, o 
Senhor Presidente afirmou que foi isso que o Executivo Municipal fez. O Senhor Diretor 
Regional veio à Câmara no dia 13 e disse assim, depois de amanhã encerram as Extensões de 
Carvalhal Redondo e de Santar. O Senhor Dr. Alexandre Borges estava nessa reunião com o 
Senhor Presidente da Câmara e o Senhor Presidente disse-lhe, olhe se o Senhor faz isso com 
essa facilidade, nós cortamos-lhe já a Estrada Nacional n.º 231 e o Senhor nem a Viseu chega, 
ou então tocamos já a sirene e o Senhor Diretor Regional vai ver que nem sai de Nelas. Se for 
preciso o Senhor Presidente da Câmara humilhar-se pessoalmente e ir para a porta de um 
Ministério, ou ameaçar tocar a sirene, ou ir para a frente das populações, com toda a 
humildade ia, e fazia-o e à noite dormia com a consciência completamente tranquila. O 
Senhor Presidente afirmou que se tinha comprometido a deixar a sua terra melhor do que 
aquilo que a encontrou e ia fazer um esforço para isso. Sabia que não ia agradar a toda a gente 
e vão haver pessoas que não vão gostar desse trabalho. Mas isso é a natureza da vida e 
misturado nisso há muitas opções políticas, muitas invejas, muitos recalcamentos, tudo isso. 
Relativamente a isso, portanto, não digam ao Senhor Presidente que estava tudo garantido, 
que o Governo isto, que o Governo aquilo. Pediu aos Senhores Vereadores para perguntarem 
ao Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, que foi com o Senhor 
Presidente da Câmara á ARS, a Coimbra. O Senhor Presidente de Junta de Freguesia de 
Canas de Senhorim e o Senhor Professor Luis Pinheiro foram com o Senhor Presidente da 
Câmara a Viseu, onde também foram os Senhores Presidentes da Junta de Freguesia de 
Carvalhal Redondo/Aguieira e de Santar/Moreira, que o acompanharam neste processo todo, 
se aquilo que foi dito nesta reunião de Câmara relativamente às intenções do Governo e que já 
se sabia das Extensões de Saúde de Carvalhal Redondo e de Santar, era verdade. Não era, só 
há 10 dias é que veio dizer: mantem-se aberto. Mantem-se aberto porque a Câmara, os 
Senhores Presidentes de Junta todos disseram, vai haver uma guerra pegada, vocês não sabem 
aonde é que se estão a meter e aliás isso é em contra ciclo a todo o desenvolvimento que o 
Executivo Municipal apresentou aos Responsáveis da Saúde Distritais e Regionais do Centro, 
que é um Concelho a atrair investimento, a desenvolver-se, a captar investimentos para o 
futuro e os Responsáveis do Governo a quererem encerrar Serviços no Município. Portanto, 
não era nada daquilo. O Senhor Presidente achava que foi feito um excelente trabalho nessa 
matéria. A nota de imprensa que saiu, de facto não tinha na fotografia o Senhor Presidente da 
Junta de Canas de Senhorim, nem o Senhor Responsável que trata dessas áreas, que é o 
Senhor Professor Luis Pinheiro, mas não teve uma justificação nas suas agendas, porque não 
estava nenhum disponível e, portanto, o Senhor Presidente podia dizer também que essa nota 
de imprensa que os refere a eles também, foi conciliada com eles, foi enviada previamente 
para análise das Juntas de Freguesia todas. Portanto, nem sempre o que parece é. Dirigindo-se 
ao Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, o Senhor Presidente afirmou que a Câmara é 
governável. Portanto, quando o Executivo Municipal entrou para a Câmara estava a iniciar-se 
um Plano de Reestruturação Financeira do Município, que o Executivo Municipal está a 
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cumprir. Portanto, era verdade que mesmo a pior das Câmaras que andam com fundos 
disponíveis negativos, como Santa Comba Dão, ou São Pedro do Sul, ou outras, estão a 
funcionar. Portanto, a questão não é essa, não houve nenhuma Câmara que acabasse no país. 
A questão é o Senhor Presidente questionar aquilo que o Senhor Vereador Artur Jorge diz, a 
Câmara é governável, a de Santa Comba Dão também é governável com 30 milhões de euros 
de dívidas de médio e longo prazo e fornecedores. Está a ser governável e vai ter um apoio no 
POVT de sessenta mil euros para recuperar uma etar, com uma autorização especial do 
Ministério das Finanças. Portanto, a questão não é da governabilidade, ou não. A questão é 
que, o Senhor Presidente relembrava ao Senhor Vereador Artur Jorge, em outubro de 2012,- 
não foi assim há tanto tempo, faz agora dois anos,- nesta mesa de reuniões e na Assembleia 
Municipal a seguir, a Câmara disse, não temos dinheiro para continuar a funcionar. Está lá 
escrito isso. Está lá escrito, temos que recorrer a um novo financiamento, o PAEL, e a um 
novo financiamento sem ser PAEL, foi feito um Plano de Reestruturação, que era a medida 
mais gravosa da dívida existente e depois em janeiro de 2013 foram aprovados nesta mesa de 
reuniões dois empréstimos, um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos e um empréstimo ao 
BCP. Empréstimo à Caixa Geral de Depósitos com um spread de 6,25%, mais uma comissão 
de 0,25% por mês num outro empréstimo que já estava na Câmara e o empréstimo ao BCP, 
com um spread de 5% de sete milhões e meio de euros.E nesta mesa de reuniões foram aceites 
estas condições e está escrito, ele escusava-se de ir buscar o papel outra vez, está lá escrito 
pela Dr.ª Célia, que chefiava os Serviços Administrativos e Financeiros, que �temos que 
aceitar estas propostas porque não temos alternativa para continuar a funcionar� e por isso é 
que o Senhor Presidente tinha legitimidade para dizer que o Executivo Municipal herdou a 
Câmara com um Plano de Reestruturação que estão a cumprir, Plano esse imposto pela 
situação de falência em que a Câmara chegou que não tinha dinheiro para pagar aos 
fornecedores. Portanto, teve que requalificar a dívida, renegociar a dívida. Portanto, isto 
aconteceu em janeiro de 2013. Nesta ocasião estão em curso negociações com diversas 
entidades bancárias, incluindo com a Caixa Geral de Depósitos, com o BCP, que são os 
nossos principais financiadores da dívida a médio e longo prazo e também com a Caixa de 
Crédito Agrícola, também com o BPI, também com o Banco Popular, Totta Santander, no 
sentido de verificarmos se nos podem financiar a dívida que está com spreads muito elevados 
de 6,25% e 5%, O Executivo Municipal tinha indicação de que, até pelos elementos 
contabilísticos que têm pedido, que nos vão fazer uma proposta. O Senhor Presidente tinha 
também indicação que esta semana e a próxima ia receber uma nova contraproposta de baixa 
do spread da Caixa Geral de Depósitos e do próprio BCP. Tinha esperança, aliás porque neste 
dia o risco de financiamento das Câmaras por via do apoio do Programa de crédito da 
existência do Instituto do Fundo de Apoio Municipal, que a Câmara se exceder mais de três 
vezes o limite de endividamento que está autorizada, o próprio Fundo de Apoio Municipal 
paga a dívida e �pega� na Câmara. Continuando a dirigir-se ao Senhor Vereador Artur Jorge, 
o Senhor Presidente afirmou que era verdade é que o Executivo Municipal entrou para a 
Câmara tinha acabado de ser feito um financiamento em janeiro, cujo dinheiro entrou em abril 
e em julho do ano passado, e começamos a executar um Plano de Reestruturação Financeira 
da Câmara que obriga a Câmara a ter IMI no máximo, derrama no máximo, a não poder 
mexer no IRS, a ter que ter uma série de compromissos que foram assinados no sentido de 
reduzir despesas com Pessoal, não pode contratar Pessoal, despesas de fornecimento e 
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serviços externos, tudo isso é uma obrigação que o Executivo Municipal está a cumprir e 
ainda está nesta altura com um nível de endividamento de medio e longo prazo cerca de 2,02, 
ou 2,05 acima do limite legal do endividamento, que ronda os 11,5 milhões de euros. 
Portanto, a Câmara era governável? Mas há alguma Câmara, por mais dívida que tenha, que 
não seja governável? Isso não é o ponto. O ponto é que toda a gente e ainda agora o Governo 
tem na proposta de Orçamento a extinção da cláusula de salvaguarda de aumento do IMI, dos 
75 euros, já estava inscrito mas querem voltar a reinscrevê-lo. Portanto, o que é verdade é que 
do ponto de vista de oneração das famílias, das pessoas e das famílias e das empresas no 
Concelho isso é uma carga extraordinária, que a gestão da Câmara anterior obriga o atual 
Executivo Municipal a cumprir e depois também é um constrangimento do ponto de vista do 
Executivo Municipal poder usar os instrumentos de atração fiscal relativamente aos nossos 
vizinhos de Carregal do Sal que tem 0,3, de Viseu que tem 0,3, de Mangualde que tem 0,3, do 
Carregal do Sal que isenta de derrama. Portanto, do ponto de vista da concorrência entre 
Municípios é um grande constrangimento o Executivo Municipal não poder utilizar os 
instrumentos de gestão fiscal de receitas próprias que estão ao alcance da Câmara de Nelas. 
Continuando a dirigir-se ao Senhor Vereador Artur Jorge, o Senhor Presidente afirmou que 
pedia desculpa mas por mais que a verdade doa e que a verdade crua doa, o que era verdade é 
que a Câmara Municipal dos dois últimos mandatos chegou ao segundo mandato falida, sem 
crédito dos fornecedores e teve que pedir autorização especial ao Governo para contrair um 
empréstimo para pagamento a fornecedores porque não conseguia pagar a fornecedores com o 
dinheiro que tinha disponível. Isto é a verdade que está escrita nas atas das reuniões de 
Câmara em outubro de 2012 e 2013. Que estava na mesa de reuniões uma pessoa que esteve 
nessas reuniões, que esteve na Assembleia Municipal, estava escrito nas atas. Isto era uma 
verdade incontornável por mais que os Senhores Vereadores da Oposição gritem que não é 
verdade. Era verdade, a Câmara estava falida. É mais um compromisso que o Senhor 
Presidente da Câmara tem. Ele, nestes quatro anos quer acabar com essa falência da Câmara, 
quer ter a possibilidade, ele, ou um próximo Presidente da Câmara, de contratar pessoas, 
porque agora estava impedido de contratar pessoas. Está atualmente em apreciação, na 
DGAL, o Orçamento Municipal para 2015 para ver se autorizam aquele Orçamento. A Dr.ª 
Célia já deu duas vezes explicações sobre as despesas do Orçamento, já deu duas vezes 
explicações, porque é que está esta rubrica ali, aquela ali, o Executivo Municipal está a ser 
assistido como se fossemos uns atrasados económicos que não se sabem governar e é o 
compromisso que o Senhor Presidente tem também nestes quatro anos. Vai tentar tirar a 
Câmara deste sufoco, desta falência, em que a gestão anterior a colocou. Continuando a falar 
para o Senhor Vereador Artur Jorge, disse por mais que doa isto, da falência, é porque só não 
foi à falência porque nenhuma Câmara, no país, vai à falência, se não a Câmara Municipal de 
Nelas tinha ido à falência e foi obrigada a aceitar spreads de 6,25% num financiamento de 
dois milhões de euros Isso é que é a verdade, por mais que gritem, ele vai gritar o contrário e 
a evidência é esta. Portanto, a Câmara estava, efetivamente, falida. Negociou foi com os seus 
credores um pagamento, a 15 e 20 anos, do pagamento da sua dívida. Entretanto, entrou um 
�novo caseiro�, o atual Presidente que disse: Stop. Não vamos gastar dinheiro mais em muros, 
e em tantos passeios, e em tantos políticos, e em tantos encarregados e etc., e vamos tentar 
cumprir e ainda reforçar o cumprimento da dívida, do pagamento da dívida de médio e longo 
prazo, para no prazo de quatro anos entrarmos dentro dos limites de endividamento e para o 
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Senhor Presidente pegar, na mesa de reuniões, no Plano de Reestruturação Financeira que foi 
legado a este Executivo Municipal, que o obriga a ter os impostos no máximo, a rasgá-lo em 
cima da mesa de reuniões, daqui a três anos. A rasga-lo aqui aos bocadinhos e nesse dia 
poder-se discutir numa reunião de Câmara se a taxa do IMI é 3, é 3,5, é 4, é 4,5, é 5. Se 
isentam de derrama a LusoFinsa, ou não, se isentam de derrama uma empresa que se queira 
instalar na plataforma logística, se dispõem das verbas do IRS, que são mais de cento e 
cinquenta mil euros para oferecer os livros aos alunos do 1.º Ciclo, como fazem muitos 
Concelhos no País. É isso, é essa liberdade que o Executivo Municipal tem que ter, é esse 
orgulho que o Executivo Municipal tem que ter. Já noutro dia o Senhor Presidente invocou a 
Bandeira do Município naqueles 160 anos de história e nos outros séculos que nos 
antecederam do Concelho de Senhorim e do Concelho de Canas de Senhorim e dos Concelhos 
de Aguieira e do Folhadal. Isto é o principal que o Concelho de Nelas tem e, portanto, não 
venham dizer ao Senhor Presidente que a Câmara estava governável porque mal feito fora que 
não estivesse governável. Era extraordinário porque não há nenhum mecanismo que permita o 
Governo, a Lei de Finanças Locais permitia sempre a medida mais gravosa para apoiar as 
Câmaras era a reestruturação financeira, o artigo 44.º, ou 45.º, da Lei das Finanças Locais 
anterior, que agora está a ser substituído pelo Fundo de Apoio Municipal. Agora há um 
Instituto que pega na Câmara e põe aqui gestores, ainda é mais gravoso esse FAM atualmente 
por causa desse aspeto, mas o que é verdade é que o Senhor Vereador Artur Jorge dissesse ao 
Senhor Presidente quantas Câmaras do País é que têm um Plano de Reestruturação apoiado e 
estão no PAEL, nível 1, são algumas dezenas, 3, ou 4, se forem, nível 1, nível 1, a Câmara de 
Nelas está no nível 1. O PAEL é nível 1. Portanto, que haja mais no País, são 310 e, portanto, 
por mais que gritem, está tudo evidenciado em termos documentais, em termos de 
deliberações nesta mesa de reuniões, na Assembleia Municipal, contração dos empréstimos, 
tudo isso, a Câmara estava falida, foi-lhe legada uma Câmara falida e é outro compromisso 
que o Executivo Municipal tem que é recuperar a falência financeira da Câmara e a falência 
da dignidade dos naturais de Nelas, dos residentes em Nelas, das pessoas que têm as suas 
famílias e os seus ancestrais aqui no Município de Nelas.-------------------------------- 
------ O Senhor Presidente informou que estava ultrapassado em duas horas o Período de 
Antes da Ordem do Dia e, portanto, o Senhor Presidente, relativamente a esta reunião ia entrar 
no Período da Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------ 
------ O Sr. Vereador protestou pelo final decidido da ordem do dia, tendo o Presidente 
referido que o protesto ia constar da ata.-------------------------------------------------------------                    
 

ORDEM DO DIA 
 

1 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
1.1.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA ANTERIOR, 
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2014  
---- O Senhor Presidente leu os pontos 1.1, 1,2, 1,3, 1.4. 1.5 e 1.6, da Ordem de Trabalhos e 
informou que as atas, em papel e em formato digital ficaram todas disponíveis, a última delas 
neste dia 29 de outubro de 2014. Portanto, na próxima reunião vão ser apreciadas todas, e 
votá-las todas e, portanto, os Senhores Vereadores têm a possibilidade de fazerem as 
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propostas de alteração que quiserem no prazo de cinco dias para serem integradas na própria 
ata, cinco dias antes da próxima reunião, podem fazer as propostas de alteração que 
entenderem relativamente às atas e na próxima de Câmara podem fazer a declaração de voto 
que entenderem para ser incorporada em cada uma das atas e, portanto, pediu desculpa por só 
agora ter conseguido rever todas estas atas. Há uma delas cuja gravação se perdeu. O Senhor 
Presidente tentou respeitar o máximo possível, que é aquela em que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques propunha a baixa do IMI através de uma moção. Ela está transcrita, está 
reproduzida. O Senhor Presidente tentou, ao máximo possível, respeitar a intenção e a 
vontade de todos e, portanto, na próxima reunião o Senhor Presidente pedia aos Senhores 
Vereadores para lerem as atas e fazerem as sugestões. ------------------------------------------------     
---- Assunto retirado da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------- 
1.2.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, REALIZADA 
EM 13 DE AGOSTO DE 2014      
---- Assunto retirado da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------- 
1.3.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA ANTERIOR, 
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2014  
---- Assunto retirado da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------- 
1.4.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, REALIZADA 
EM 10 DE SETEMBRO DE 2014 
---- Assunto retirado da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------  
1.5.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA ANTERIOR, 
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2014 
---- Assunto retirado da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------- 
1.6.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, REALIZADA 
EM 08 DE OUTUBRO DE 2014 
---- Assunto retirado da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------- 
 
(195/20141029)1.7.TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS � DISCUSSÃO E 
APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 9584, datada de 28 de outubro de 2014, do Serviço 
Jurídico, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------
---- �Parecer sobre o pagamento da Taxa de Recursos Hídricos e repercussão da mesma no 
utilizador final ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, veio estabelecer o regime económico e 
financeiro dos recursos hídricos previsto na Lei n.º58/2005, de 29 de dezembro, disciplinando 
a taxa de recursos hídricos, as tarifas dos serviços públicos de águas e os contratos-
programa em matéria de gestão de recursos hídricos. ------------------------------------------------
---- O referido diploma introduziu ainda os seguintes princípios: ----------------------------------
---- - Princípio da utilização sustentável dos recursos hídricos: princípio segundo o qual, 
todos os instrumentos que integram o regime económico e financeiro dos recursos hídricos 
devem ser concebidos e aplicados de modo a garantir a gestão sustentável dos recursos 
hídricos através da interiorização tendencial dos custos e benefícios que estão associados à 
utilização da água (artigo 2.º, n.º1 do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho); ----------------
---- - Princípio da equivalência: princípio segundo o qual, os tributos que integram o regime 
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económico e financeiro dos recursos hídricos devem ser estruturados e aplicados em termos 
tais que a sua repartição entre os utilizadores dos recursos hídricos se faça na medida do 
custo que estes provocam à comunidade e na medida do benefício que a comunidade lhes 
proporciona (artigo 2.º, n.º2 do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho). -----------------------
---- Assim, de acordo com artigo 3.º, n.º2 do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ---------
----- «2- A taxa de recursos hídricos visa compensar o benefício que resulta da utilização 
privativa do domínio público hídrico, o custo ambiental inerente às atividades suscetíveis de 
causar um impacte significativo nos recursos hídricos, bem como os custos administrativos 
inerentes ao planeamento, gestão, fiscalização e garantia da quantidade e qualidade das 
águas.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Relativamente à incidência subjetiva, determina o artigo 5.º do referido diploma legal 
que, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- «1- São sujeitos passivos da taxa de recursos hídricos todas as pessoas, singulares ou 
coletivas, que realizem as utilizações referidas no artigo anterior estando, ou devendo estar, 
para o efeito munidas dos necessários títulos de utilização. -----------------------------------------
---- 2- Quando a taxa não seja devida pelo utilizador final dos recursos hídricos, deve o 
sujeito passivo repercutir sobre o utilizador final o encargo económico que ela representa, 
juntamente com os preços ou tarifas que pratique.»  --------------------------------------------------
--- Nos termos acima referidos, a taxa de recursos hídricos é um instrumento económico-
financeiro que traduz o princípio do utilizador pagador, impondo a quem faz utilizações 
suscetíveis de causar impacto nos recursos hídricos a necessidade de compensar o benefício 
que resulta dessa utilização, o respetivo custo ambiental e os custos administrativos inerentes 
ao planeamento, gestão, fiscalização e garantia da quantidade e qualidade das águas. --------
---- Do Despacho n.º484/2009, de 8 de janeiro, constam, em anexo, as orientações para a 
aplicação correta e homogénea da taxa de recursos hídricos, aí se referindo que, «quando a 
TRH não seja devida pelo utilizador final dos recursos hídricos, deve o sujeito passivo 
repercutir sobre os utilizadores dos serviços o encargo económico que ela representa, 
juntamente com os preços ou tarifas que pratique.» Nos termos do referido despacho, 
entende-se por repercussão «a transferência do encargo económico da taxa de recursos 
hídricos para os utilizadores dos serviços de águas, através do respetivo sistema de 
faturação.» -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, tratando-se de taxa, cumpre analisar se a mesma deverá ser sujeita aos 
pressupostos constantes da Lei n.º53-E/2006, de 29 de dezembro, vejamos: ----------------------
---- De acordo com o artigo 3.º da referida Lei, -------------------------------------------------------
---- «As taxas das autarquias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um 
serviço público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado das 
autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos 
particulares, quando tal seja uma atribuição das autarquias locais, nos termos da lei.» -------
---- Mais, estabelece o artigo 6.º que as taxas municipais incidem sobre utilidades prestadas 
aos particulares ou geradas pela atividade dos municípios. -----------------------------------------
---- Relativamente à incidência subjetiva, o artigo 7.º da Lei n.º53-E/2006, de 29 de 
dezembro, determina que, ---------------------------------------------------------------------------------
---- «1- O sujeito ativo da relação jurídico tributária geradora da obrigação de pagamento 
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das taxas previstas na presente lei é a autarquia local titular do direito de exigir aquela 
prestação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2- O sujeito passivo é a pessoa singular ou coletiva e outras entidades legalmente 
equiparadas que, nos termos da presente lei e dos regulamentos aprovados pelas autarquias 
locais, esteja vinculado ao cumprimento da prestação tributária. ----------------------------------
----- (�)» ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sobre a Taxa de Recursos Hídricos, conforme se referiu supra, o artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, determina que são sujeitos passivos da taxa de recursos 
hídricos todas as pessoas, singulares ou coletivas, que realizem as utilizações referidas no 
artigo 4.º estando, ou devendo estar, para o efeito munidas dos necessários títulos de 
utilização, isto é, a taxa tem como sujeitos passivos as entidades gestoras, estabelecendo-se 
expressamente que, quando a taxa não seja devida pelo utilizador final dos recursos hídricos, 
deve o sujeito passivo repercutir sobre o utilizador final o encargo económico que ela 
representa, juntamente com os preços ou tarifas que pratique. --------------------------------------
---- Entendendo-se por repercussão «a transferência do encargo económico da taxa de 
recursos hídricos para os utilizadores dos serviços de águas, através do respetivo sistema de 
faturação» (alínea e) do ponto B.1 do anexo do Despacho n.º 484/2009, de 8 de janeiro), 
considera-se que, e salvo melhor opinião, a TRH não se enquadra no Regime Geral das 
Taxas das Autarquias Locais, não sendo, portanto uma taxa municipal, mas sim uma receita 
do Estado, limitando-se as Câmaras Municipais à sua cobrança, nos termos da lei. ------------
---- Parecer dos Serviços:  --------------------------------------------------------------------------------
---- Pelo exposto e considerando: ------------------------------------------------------------------------
---- A. A informação da �Agência Portuguesa do Ambiente - ARH Centro� do dia 
28/10/2014, segundo a qual só os municípios de Nelas, Santa Comba Dão, Vila Nova de 
Poiares e São João da Madeira, de entre os 58 municípios abrangidos pela �APA-ARH 
Centro�, é que nunca pagaram a taxa de recursos hídricos; ----------------------------------------
---- B. Que o valor em dívida nesta data ascende ao montante total de 103.826,94�, 
correspondente aos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013; --------------------------------
---- C. Que de acordo com o parecer da Associação Nacional de Municípios, datado de 
04/04/2014: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �(�) os preceitos constantes do regime económico e financeiro dos Recursos Hídricos 
previsto na Lei n.º58/2005, de 29 de dezembro � aprovado pelo Decreto-Lei n.º97/2008, de 11 
de junho � relativos à TRH, encontram-se em vigor, pelo que são válidos e eficazes. -----------
---- Atento o exposto, mormente no que concerne à incidência objetiva (cfr. o artigo 4.º) e à 
incidência subjetiva (cfr. o artigo 5.º) da citada Taxa, afigura-se-nos que o Município de 
Nelas, enquanto utilizador de recursos hídricos e, consequentemente, na qualidade de sujeito 
passivo da TRH deve proceder ao seu pagamento podendo, nos termos do n.º2 do artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º97/2008, repercutir o encargo económico que tal tributo representa no 
utilizador final, quando não o seja.� --------------------------------------------------------------------
---- D: Que se encontram em curso concursos para financiamento da construção da ETAR de 
Canas de Senhorim e da ETAR de Nelas 3, em montante total que pode ascender aos 2 
milhões de euros, sendo comparticipadas pelo QREN/POVT em 85%, sendo requisito 
imperativo que o Município não tenha dívidas ao Estado. -------------------------------------------
---- Somos de parecer que, o Município de Nelas deverá dar cumprimento ao estabelecido no 
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Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, conjugado com o Despacho n.º484/2009, de 8 de 
janeiro, isto é, deverá proceder ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos, podendo, nos 
termos do artigo 5.º n.º2 do referido diploma legal, repercutir o encargo económico que a 
TRH representa sobre o utilizador final, quando não o seja o Município, evidenciando-se na 
respetiva fatura que a mesma é uma receita do Estado, limitando-se o Município à sua 
cobrança, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------
---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ---- 
---- O Senhor Presidente afirmou que, em termos resumidos, relativamente a esta taxa de 
recursos hídricos, havia uma informação da Jurista do Município, atrás descrita. ----------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que essa informação da jurista não foi 
enviada aos Senhores Vereadores, este assunto tão importante para o Concelho de Nelas, que, 
segundo o parecer, é aplicar mais um imposto em cima dos consumidores de água e o Senhor 
Presidente trás este assunto hoje aqui para resolver. Propôs ao Senhor Presidente que o 
assunto fosse retirado da reunião por ser tão melindroso e poderem estudá-lo 
convenientemente. Pedia desculpa. Isto antes de começarem a discutir o assunto. ---------------
---- O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques já ia ter 
possibilidade de se pronunciar relativamente a este assunto. Informou o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques que ele, Senhor Presidente, é que dirige as reuniões de Câmara. Portanto, o 
Senhor Presidente abriu este ponto para discussão e a questão que se punha e que resulta, de 
forma simplificada, do seguinte, em 2005, com regulamentação em 2008, existe um Decreto-
Lei do Governo, uma Lei 58/2005 e um Decreto-Lei n.º 97/2008, que consignou que quem 
extrai da natureza água e quem lança na natureza água, depois de a ter utilizado, tem que 
pagar uma taxa de recursos hídricos. Achava que em termos resumidos, se ele estiver a dizer 
alguma coisa não conforme o Senhor Dr. Alexandre Borges já explicará melhor. Portanto, o 
que é que a Câmara Municipal de Nelas, desde 2009, tem feito? Tem pago parte da taxa de 
recursos hídricos da extração da natureza da água porque ela vem incluída na fatura da 
Câmara de Viseu a Mangualde e da de Mangualde a Nelas. Portanto, há uma parte da taxa de 
recursos hídricos que é paga. O que é que a Câmara Municipal de Nelas, desde 2009, não 
pagou até agora? E, como não pagou, a dívida, atualmente, até 2014, está em cento e três mil 
oitocentos e vinte e seis euros. È a taxa de recursos hídricos de lançamento da água resultante 
do consumo doméstico e industrial nos recursos hídricos, ou seja, as etar,s. Há o consumo de 
água por parte dos consumidores, parte dela é consumida, parte dela é rejeitada, portanto, para 
esse consumo e para essa rejeição há uma outra taxa que é preciso pagar. Portanto, em relação 
a esta taxa, a Associação Nacional de Municípios inicialmente levantou questões de 
constitucionalidade da aplicação da taxa. Essas questões, de acordo com o parecer da Dr.ª 
Marta e também que pediu à Associação Nacional de Municípios informação sobre isso e é 
muito claro, dizendo uma informação daquela Associação já deste ano de 2014, que 
inicialmente desencadeou várias démarches no sentido da declaração da inconstitucionalidade 
dos normativos respeitantes à taxa de recursos hídricos, de ora avante denominada tal, que 
não tiveram provimento. Assim parece à Associação Nacional de Municípios que os preceitos 
constantes do regime económico e financeiro dos recursos hídricos encontram-se em vigor 
pelo que são válidos e eficazes. Atento ao disposto deve proceder-se, aconselha a Câmara de 
Nelas a que deve proceder ao seu pagamento, podendo nos termos do n.º 2, do art.º 5.º, 
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repercutir o encargo económico que tal tributo representa no utilizador final, quando não o 
seja. Esta questão foi agendada para a reunião de Câmara, na passada sexta-feira. Já foi 
discutida em outras reuniões e a Câmara sempre assumiu a posição de que não deveria pagar, 
só o deveria fazer em Tribunal. Não está, aliás, lançado nas contas, ou provisionado sequer, 
cria o Senhor Presidente, o pagamento desta taxa. Portanto, a informação que o Senhor 
Presidente da Câmara tem destes cinquenta e oito municípios que são superentendidos pela 
APA de Coimbra, dos 58 só 5 é que não pagaram esta taxa, 53 estão todos em dia 
relativamente ao pagamento desta taxa. Foi o Senhor Dr. Nuno Bravo que disse isto ao 
Senhor Presidente no dia anterior a esta reunião, incluindo Viseu. Portanto, quem é que não 
cumpre atualmente? São cinco municípios, salvo o erro, aqui próximo era Santa Comba Dão e 
também está no estado que se conhece, do ponto de vista financeiro, portanto, está aqui na 
informação, é Santa Comba Dão, é Vila Nova de Poiares, que também está financeiramente 
como todos conhecem, era uma pequena parte, mas aí entra mais no norte do que no sul, 
achava que São João da Madeira, não sabia se a Senhora Dr.ª Marta tinha posto na informação 
quais eram os Concelhos. Portanto, está na informação, na alínea a) A informação da Agência 
Portuguesa do Ambiente - ARH Centro, do dia anterior a esta reunião, segundo a qual só os 
municípios de Nelas, Santa Comba Dão, Vila Nova de Poiares e São João da Madeira, de 
entre os 58 municípios abrangidos pela APA, portanto, não são cinco, são quatro, é que nunca 
pagaram a taxa de recursos hídricos. A questão vem a reunião de Câmara com esta urgência 
porquê? Neste ponto são dois aspetos. Portanto, é pacífico para a maioria esmagadora das 
Câmaras que esta taxa é devida. Esta taxa pode, ou ser assumida pela Câmara, ou a Câmara 
repercuti-la na fatura da água dos consumidores. É uma opção que a Câmara poderia fazer. Se 
bem que o Executivo Municipal tem um Plano de Reestruturação Financeira em vigor que 
obriga a maximizar as receitas da Câmara. Portanto, não sabia se a Câmara ia ser obrigada a 
repercutir o pagamento desta taxa na conta da água que envia para as pessoas. Mas são duas 
coisas completamente distintas.. Nos Serviços da Câmara, no dia anterior foi alertado, que se 
impõe, por causa da nova regra da ERSAR e do acompanhamento do Plano de Reestruturação 
fazer alterações ao regulamento tarifário que existe em vigor relativamente à água e o 
regulamento de saneamento. Portanto, é um regulamento tarifário e a Câmara depois tem que 
sujeitar este regulamento a um parecer, cria que devia ser da ERSAR e também, no caso de 
ser uma receita própria, ou de ser um preço de um serviço que a Câmara está a prestar, levar 
isto à Assembleia Municipal e também sujeitar isto a parecer da DGAL, isto é outra questão. 
Se imputam, ou não, esta taxa na conta da água aos Munícipes, é outra questão distinta da 
obrigação de pagar esta taxa. A proposta que o Senhor Presidente trás à Câmara, sustentada 
no parecer da Associação Nacional de Municípios e no parecer da jurista da Câmara e 
também no financiamento em termos do ambiente, porque é a mesma entidade que tutela esta 
taxa e a cobrança desta taxa é a mesma entidade que tutela a aprovação, o parecer prévio para 
a construção das etar,s, que é a Secretaria de Estado do Ambiente, a Hidráulica do Mondego, 
a Associação Portuguesa do Ambiente. Portanto o que foi expresso ao Senhor Presidente 
pelas entidades que tutelam esta área foi que poderia ser necessário para o financiamento 
europeu das duas etar,s, dos dois milhões de euros, seria necessário que o Governo emitisse 
uma certidão de não dívida às Finanças, ou a qualquer entidade em termos ambientais e que, 
portanto, o não pagamento desta taxa poderia pôr em causa o financiamento de um milhão e 
setecentos mil euros para a construção da etar de Nelas 3 e de Canas de Senhorim. Portanto, 
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isto era muito fácil de compreender. Quem, naturalmente, tiver boa vontade e não estiver 
muito contrariado com a ótima notícia de o Executivo Municipal construir uma etar nova em 
Canas de Senhorim e uma etar nova em Nelas votará a favor. É muito fácil de perceber. 
Podem-se levantar todos os argumentos formais que se quiserem. Portanto, a proposta que o 
Senhor Presidente faz à Câmara, de forma responsável, e para bem da nossa terra e da nossa 
casa, é, primeiro, pagar esta taxa, é assumir a obrigação do pagamento desta taxa. Segundo, a 
Câmara encarregar o Senhor Presidente de negociar com o credor desta taxa o pagamento da 
mesma e o prazo do pagamento da mesma, uma vez que se trata de cento e três mil euros, que 
não estavam previstos em termos orçamentais na Câmara Municipal. O Senhor Presidente 
também já falou com quem devia falar. Assim que for aprovado, em reunião de Câmara, 
como esperava, o pagamento desta taxa, o Senhor Presidente, no máximo, até ao dia seguinte, 
faz um requerimento para fazer um pagamento faseado durante o ano que vem dos cento e 
três mil euros. Terceiro, que também a Câmara lhe confie a tarefa, com a possibilidade de o 
Senhor Presidente a delegar depois nos Serviços, ou nos seus Colegas que estão em 
permanência na Câmara, no sentido de fazerem uma atualização do regulamento tarifário e do 
regulamento de água e saneamento, para depois ser trazido a uma nova reunião de Câmara, aí 
se verificando e se discutindo, então, se esta taxa de recursos hídricos é assumida pela Câmara 
e se a podem assumir, que é outra questão, ou se a têm que refletir na conta da água que 
apresentam aos munícipes. Portanto, a discussão deste ponto, o Senhor Presidente crê que foi 
o mais claro e transparente possível e então passava a palavra ao Senhor Dr. Alexandre 
Borges para dar algum esclarecimento suplementar, ou corrigir alguma não conformidade em 
que o Senhor Presidente tenha ocorrido. ---------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, afirmou que 
pela clareza da intervenção do Senhor Presidente da Câmara não tinha grande coisa a 
acrescentar, ressalvando, ou melhor, enfatizando apenas que, efetivamente, a Câmara paga a 
componente A da extração da água dos recursos hídricos e que esse valor, no fundo, já é 
repercutido na fatura, que é apresentada depois aos Munícipes. E estranhamente a Câmara 
achva que não devia pagar  uma das outras componentes, neste caso, achava que a descarga 
no meio hídrico das descargas de efluentes realizados por sistema de saneamento e águas 
residuais não deviam ser pagas. ue, Curiosamente, , têm um desconto de 50% relativamente 
ao valor que o mesmo Decreto-Lei estabelece. O Executivo Municipal também tem, para 
preparar o próximo Quadro Comunitário de Apoio, o Portugal 2020, que adequar os tarifários 
e os regulamentos municipais às determinações da Entidade Reguladora da Água, da ERSAR. 
Portanto, tudo isto se cruza para a Câmara Municipal de Nelas poder beneficiar dos apoios de 
85% na candidaturas ao POSEUR e para cumprir aquilo que prometeu para melhorar estas 
questões, quer a do abastecimento de água, quer a a do saneamento. Nesse sentido  o 
Executivo Municipal julga que esta taxa também deve ser paga e como o Senhor Presidente 
da Câmara bem disse, só quatro Concelhos, nestes 58, é que têm opinião diversa, 
inclusivamente o Senhor Ex-Presidente da Associação Nacional de Municípios, Dr. Fernando 
Ruas, que era, como toda a gente sabe, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, e que 
levantou esta questão e em que passado pouco tempo de a ter levantado, começou a honrar o 
compromisso e a pagar essa mesma taxa. --------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, pesasse embora, 
como ele já tinha referido no início, ele pensava que este assunto deveria ter sido retirado da 
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Ordem de Trabalhos por só ter chegado o documento aos Senhores Vereadores na reunião de 
Câmara, sendo um assunto tão importante para discutir. Mas como o Senhor Presidente da 
Câmara teima e continuar a teimar nas ilegalidades no procedimento, mas pronto, é a maneira 
democrática conforme o Senhor Presidente da Câmara trata os Senhores Vereadores da 
Oposição, bem patente há bocadinho quando ele, Vereador Dr. Marques, quis responder-lhe a 
algumas inverdades que o Senhor Presidente relatou, não lhe dando oportunidade, aliás como 
quis relatar, de uma forma hábil, dizer que era quase inviável a construção da Bogueira, que 
não foi isso que ele tinha dito. Ele quis foi perguntar ao Senhor Presidente se a Bogueira 
trouxe, se a Endesa trouxe alguma coisa para o Concelho de Nelas, isso é que o Senhor 
Vereador Dr. Marques quis perguntar ao Senhor Presidente, não foi pôr em causa a 
construção. Mas o Senhor Presidente, de uma forma hábil, vem sempre deturpas as suas 
palavras. Mas indo à matéria e dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara, até quando é 
que a Associação Nacional de Municípios entendeu que a norma contante da Lei n.º 58/2005 
e do Decreto-Lei n.º 97/2008, era inconstitucional? Até quando? Segunda questão, certamente 
terá no processo também uma opinião jurídica sobre esta matéria. Aliás, ele recordava-se, 
perfeitamente, pois foi ele que a fez, ou ajudou a fazer, em que na altura, não se recordando 
agora em concreto, pois já tinha sido há uns anos, havia, pensava que um artigo, ou uma 
alínea em que o Executivo Municipal anterior se baseou e em que também se baseou a 
Associação Nacional de Municípios da inconstitucionalidade e que essa taxa não deveria ser 
paga. Essa era uma questão, portanto era bom que isso estivesse no processo, pois há, 
certamente, uma informação dele, à data e era bom que isso acontecesse. Quanto à obrigação 
de pagar e quanto a dizer que a outra parte está paga, pois está paga porque isso foi imposto à 
Câmara Municipal de Nelas, isso foi imposto pelas Câmaras de Mangualde e de Viseu, ou 
melhor, de Viseu porque é a Câmara de Viseu que emite as faturas para a Câmara de 
Mangualde, que, por sua vez a Câmara de Mangualde emite-as à Câmara de Nelas. Isso não 
sabia como é que haviam de fazer isso financeiramente, ou melhor, contabilisticamente, pois 
ele não é grande letrado, mas agora já aprendeu algumas coisitas, não sabia como é que 
haviam de fazer para extrair dessa fatura aquilo que se paga. Havia uma coisa que queria dizer 
ao Senhor Presidente da Câmara, ele, Vereador Dr. Manuel Marques, opunha-se 
veementemente que isto seja pago e repercutido na fatura dos consumidores, por duas razões, 
primeiro, porque entendia que eles não deviam pagar; segundo, porque a água, a partir de 
2013, ou melhor, até final de 2013, a redução da fatura da água no Concelho de Nelas devido 
ao trabalho que foi executado pelo anterior Executivo reduziu, substancialmente, no valor de 
cento e cinquenta mil euros. Era, perfeitamente, possível, com a redução da fatura da água, 
com a investigação dos consumos que se fizeram, pagar isso de uma só vez, quando este valor 
de cento e três mil euros corresponde a cinco anos, ou seis. Portanto, isto corresponde a vinte 
e nove mil euros por ano, com cento e cinquenta mil euros que o Executivo Municipal 
arrecadou a mais na fatura da água a Câmara pode muito bem. Estava-se a referir ao que o 
Executivo Municipal poupou com o que estava a acontecer com as águas no Concelho de 
Nelas. Como o Senhor Presidente soube, houve uma auditoria externa e descobriu-se o que é 
que estava a acontecer. Portanto, se o valor que o Executivo Municipal diminuiu por mês na 
fatura da água, é possivelmente suficiente para pagar a taxa de resíduos, por ano, inerentes. 
Por isso, dirigindo-se ao Senhor Presidente, ele, Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, 
opunha-se que isso acontecesse. Mas mais, ele, Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, 



 
Fls.__________ 

 
 
  
  
 
 
 
 

Reunião de 29/10/2014 

34 
 

considerando que não há, pois efetivamente, falava-se na informação, atrás descrita, em dois 
acórdãos do Tribunal Central Administrativo, ele não os tinha na sua posse, não os viu, só 
naquela hora é que ele viu, pois só naquela hora é que tinha recebido aqueles documentos e 
então gostava de ver, antes de se alongar muito mais, se era possível ver esses acórdãos pois 
também são só de 2012, pedia desculpa, o processo era de 2012. Mas o que se podia concluir 
e dúvida disso não tinha porque o processo de 2012 é o processo quando entra no Tribunal 
Administrativo, prolonga-se no tempo o mesmo número do processo e a mesma data, 
certamente a decisão final do Tribunal Administrativo será para aí em 2013, ou 2014. Era 
importante ver isso. Por isso, dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara, achava que era 
importante que se resolvesse esta questão jurídica, pois para ele é uma questão jurídica, e 
dizer ao Senhor Presidente que nada se opões que o Senhor Presidente fique nesta reunião de 
Câmara mandatado para resolver essa questão das prestações e da obrigação de pagar, tudo 
bem, agora opunha-se a que isto seja lançado no consumidor final porque ele já percebeu uma 
coisa, o Senhor Presidente já o disse, eu vou ter que lançar estas verbas porque a Câmara está 
numa situação de dificuldade e tudo serve para aumentar impostos porque a Câmara está 
numa situação de dificuldade, mas quando é para reduzir alguma coisa, não, não vamos descer 
os impostos porque, impecável, pois o Senhor Presidente da Câmara arrecada dinheiro a rodos 
e imputa sempre a responsabilidade do arrecadar dinheiro a rodos ao anterior Executivo 
Municipal. Veja-se o caso concreto do IMI, o IMI rendia à Câmara Municipal de Nelas 
oitocentos mil euros. Hoje vai para os dois milhões e quinhentos mil e o Senhor Presidente 
continua a dizer, não se pode baixar, e ele ia pedir o agendamento de factos novos numa 
próxima oportunidade para ver que se pode baixar, para ver qual era a taxa que se devia fixar 
do IMI à data do empréstimo, ele vinha trazer factos novos e depois iam discutir esta questão. 
Agora, reforça o seguinte, o Senhor Presidente da Câmara tem autorização para negociar a 
dívida pela sua parte, votará favoravelmente. Quanto à obrigação de pagar, ela tem de ser 
discutida no foro jurídico, nada impedindo que o Executivo Municipal faça um plano de 
pagamento, como dizia e bem, e depois se discuta isso juridicamente, também não se opunha, 
também para salvaguardar a tal imagem que o Executivo Municipal quer salvaguardar por 
causa das etar,s. Agora lançar isto na água dos consumidores, não, ele achava que o preço da 
água devia baixar, quanto mais agora aumentá-la. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara propôs o intervalo de dois minutos, pois era necessário e 
já lhe tinha sido pedido. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara reiniciou a reunião, dando a palavra ao Senhor Vereador 
Artur Jorge dos Santos Ferreira para se pronunciar sobre o ponto 1.7 � Taxa de Recursos 
Hídricos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que gostava de voltar atrás se 
fosse possível, dando-lhe o Senhor Presidente um minuto. Afirmou que relativamente aquilo 
que o Senhor Presidente tinha dito, houve algumas Câmaras que concorreram também ao 
PAEL e houve situações de Câmaras que não foram aceites, portanto, isto também 
demonstrava que as Câmaras estavam mesmo mal. A Câmara Municipal de Santa Comba Dão 
não funciona, isto porque paga salários, mas não faz nada, a de Seia a mesma situação. 
Portanto, há Câmaras diferentes da Câmara de Nelas, a qual não se pode enquadrar nessas 
Câmaras, pensava ele. Da parte do IMI e das taxas já se falou sobre isso. Achava que era 
melhor falar só numa reunião sobre essa situação. Só referir que o Governo agora nesta lei 



 
Fls.__________ 

 
 
  
  
 
 
 
 

Reunião de 29/10/2014 

35 
 

que saiu e extra lei prevê que as Câmaras que queiram fazer a reestruturação da dívida seja 
para spreads mais baixos é-lhes facultada essa possibilidade. Em relação à taxa, visto que 
estão na situação e ele até trabalha no Serviço de Finanças, sabia que para receber do Estado 
tem que se ter as contas em dia, compreendia essa situação. Achava que era importante o 
Senhor Presidente também revelar perante eles a situação da Câmara e que seja possível fazer 
o pagamento faseado. Este era o primeiro ponto. Como disse o Senhor Vereador Dr. Marques, 
achava que tem todo o apoio dos Senhores Vereadores da Oposição para que em nome da 
Câmara faça essa negociação. A outra parte é, realmente, reportar esses custos perante os 
munícipes. Na informação que veio dos Serviços há um despacho que depois saiu 
posteriormente a isso em que fala em circunstâncias, as normas orientadoras para esta lei. Ele 
passou só os olhos por alto, não tirou isto agora, falou quando o Senhor Vice-Presidente falou 
nisto há cerca de, para aí, quatro ou cinco meses, que ia-se discutir isso numa reunião de 
Câmara, como também não é jurista e há lá muita coisa em letras pequeninas e também já lhe 
falta a visão, era importante, se calhar, ver essa despacho para ver se, realmente, ele fala em 
isenções, fala da aplicação da taxa depois em termos de repercussão. Portanto, era melhor 
saber-se se é obrigatório, ou não, repercutir essas taxas no consumidor visto que, como disse e 
bem o Senhor Vereador Dr. Marques, há uma poupança significativa anualmente agora da 
situação que aconteceu da água de Mangualde. Portanto, cerca de cinquenta mil euros, se 
calhar, por ano, ou mais, e se forem estes quinze mil euros, achava que também não era por aí 
que a Câmara de Nelas podia ficar prejudicada, portanto, achava que era importante isso. -----
---- O Senhor Presidente recolocou a questão. O que estava em discussão nesta reunião de 
Câmara não era se a Câmara de Nelas ia repercutir a taxa no consumidor, ou não. O que 
estava nesta reunião apenas em discussão era se a Câmara de Nelas assume o pagamento 
dessa taxa, ou não. Era só isto que estava em discussão. Portanto, isso será, ele relembrava. 
Ponto 1 � Se a Câmara assume o pagamento, ou não. Ponto 2 � Que o Senhor Presidente da 
Câmara fique com mandato para renegociar o pagamento faseado, se possível, desta dívida. 
Ponto 3 � Que o Senhor Presidente da Câmara promova, eventualmente, por esta razão, ou 
por outras, um ajustamento ao regulamento do tarifário da água e saneamento. ------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que concordava com a proposta 
feita pelo Senhor Presidente, portanto, achava que o Senhor Presidente devia ficar mandatado 
para procurar resolver este assunto nas melhores condições para o Município, 
independentemente duma discussão futura sobre a repercussão, ou não, deste valor naquilo 
que se cobra dos contribuintes porque não é isso que está a ser discutido nesta reunião e 
julgava que era desnecessário estar a afirmar, à partida, que se concorda, ou não, que os 
contribuintes sejam sobrecarregados pois todos os Senhores Membros da Câmara defendem 
que a carga, ou a sobrecarga em termos de consumidores e de munícipes e de contribuintes ela 
deve ser o mais aligeirada possível. Pena tinha ele que os Senhores que agora são Vereadores 
da Oposição não tenham tido essa postura e não tenham assumido esse princípio como 
princípio orientador da governação durante os oito anos que estiveram à frente deste 
Executivo porque, aí sim, teriam tido todas as condições para aliviar a carga fiscal e aliviar os 
encargos para os Munícipes e promover a melhoria do seu bem estar e porque é que tiveram 
todas as condições? Porque em 2005 herdaram uma Autarquia com uma situação económica 
estável e com uma situação financeira invejável, que depois deixaram e contribuíram para 
degradar e delapidar durante os oito anos. Em relação a esta questão ele queria só deixar duas, 
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ou três, pequenas notas, em relação ainda à questão da dívida porque ela nunca deverá ser 
ignorada, não ia dizer que o Executivo anterior, enfim, por desleixo, não pagou isto. Não era 
isso que ia dizer. Não era isso que queria dizer. Acreditava que o Executivo Municipal 
anterior terá procurado, como era sua obrigação, enfim, minimizar os custos para o 
Município, portanto e talvez por aí não assumiu o pagamento destas taxas. Mas o que era 
verdade é que, depois destes anos todos e depois de se perceber que a maior parte das 
Câmaras estaria a cumprir com a determinação legal, pois achava que deveria ter sido já 
resolvido este assunto e não ter deixado arrastar este tempo todo. Estes cento e tal mil euros, 
de facto, não estavam, mas deveriam estar contabilizados como dívida que este Executivo 
também herdou do anterior. Já agora, por falar em dívidas do Executivo anterior e dívidas de 
outras Câmaras, queria lembrar os Senhores Membros da Câmara que, e o Senhor Vereador 
Artur Jorge falou na Câmara de Santa Comba Dão, que será talvez uma das que tenham uma 
situação financeira mais delicada, julgava que uma das causas dessa situação e não estava na 
reunião de Câmara a analisar as contas de outra Câmara, pois não tem nada a ver com isso, 
mas pelo que na altura ouviu falar, ou que na altura julgou ter percebido, a Câmara Municipal 
de Santa Comba Dão enveredou por um caminho que o Executivo PSD-CDS também queria 
enveredar, que era com a história das PPP, das Parcerias Público Privadas. E a Câmara 
Municipal de Santa Comba Dão julgava que construiu uma Escola, ou um Centro Escolar 
com recurso a esse instrumento financeiro que, de facto, é, ou seria, a ruina completa dos 
Municípios, que era isso que o Executivo do PSD-PP se propunha fazer quando aqui 
apresentou também a proposta de Parcerias Público Privadas que nós e bem contribuímos 
com um papel importante que o Senhor Dr. Borges da Silva, na altura, assumiu. ----------------
---- O Senhor Presidente afirmou que, relativamente a esta questão, a proposta, então, era esta, 
relativamente a esta taxa de recursos hídricos e que ele propôs que fosse votada em conjunto, 
que é, a Câmara assume o pagamento da dívida desta taxa, mandata o Senhor Presidente da 
Câmara para negociar o seu pagamento com a entidade credora, mandata o Senhor Presidente 
da Câmara para apresentar, numa próxima reunião de Câmara, um ajustamento ao 
regulamento de água e saneamento, que decorra, eventualmente, deste encargo financeiro e 
doutras obrigações legais relativas à matéria da água. ------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com seis 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, aprovar a assunção e pagamento da dívida, no 
valor de 103.826,94 euros, à Agência Portuguesa do Ambiente � ARH Centro, dando poderes 
ao Senhor Presidente da Câmara para negociar este pagamento, em virtude desta despesa não 
estar prevista no Orçamento Municipal de 2014 e ainda fazer um estudo para atualização dos 
regulamentos e dos preços relacionados com esta taxa � abastecimento de água e saneamento. 
---- O Senhor Presidente afirmou que o voto contra do Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques expressa, se conseguir em três minutos, a sua declaração de voto. ---------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que da proposta 
apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara não se consegue extrair que ela não tenha 
repercussão futura no ajustamento da água, até porque quer ser mandatado para alterar o 
regulamento da água e das taxas, logo aí pressupõe-se que é para aumentar a água. Isso era 
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uma questão. Depois, quanto ao pagamento não se opõe que ele seja pago, mas que permita 
sempre à Câmara Municipal o direito de vir a esclarecer, pois o Senhor Presidente da Câmara 
tirou o curso na Universidade de Coimbra, sabe muito de direito, pagando, ainda agora tinha 
feito uma questão, pagou e ia reclamar isso depois em Tribunal. Aconteceu no Serviço de 
Finanças pro causa da Via Verde, pagou, para os seus amigos do Serviço de Finanças, que são 
seus amigos, não lhe ponham lá mais umas taxas, pagou e depois ia meter uma ação 
declarativa da condenação para lhe ser devolvido. Achava que era uma forma do Senhor 
Presidente da Câmara resolver a questão e quando o Senhor Presidente da Câmara põe no 
ponto 3 a repercussão e mexer nas taxas, foi por isso que ele, objetivamente, votou contra. ----
---- O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Artur Jorge Ferreira ia apresentar 
uma declaração de voto. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Ferreira afirmou que não era uma declaração de voto, era 
só referir duas situações. Em relação aos acórdãos que estavam expressos no ofício da 
Associação Nacional de Municípios os mesmos não têm a ver diretamente com esta situação 
em concreto, pensava ele por aquilo que ele esteve a ver. Era de Municípios, mas achava que 
era de Municípios que intentaram essa ação própria para eles. Era importante também saber se 
a Associação Nacional de Municípios fez alguma proposta no sentido da 
inconstitucionalidade, ou não, da lei. Mas isso não impede que visto a situação que é tão 
importante para o Concelho de Nelas das etar,s, que não se faça esse trabalho de pagar este 
valore que está em falta e sem pôr em causa todo o futuro do resto da dívida. --------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que queria que ficasse consignado em ata também o 
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Foi referenciada aquando da discussão deste ponto que a aceitação do pagamento desta 
taxa por parte do Município de Nelas a isso estava associado o financiamento de um milhão e 
setecentos mil euros da parte do Governo para a construção de duas etar,s, em Nelas e em 
Canas de Senhorim, com financiamento da União Europeia em 85%. Não gostava, não podia 
deixar de passar em claro que em matérias absolutamente estruturantes e decisivas para o 
futuro do Concelho de Nelas, incluindo como foi referenciado, para o agendamento deste 
ponto e para a urgência na decisão deste ponto, não podia deixar de ficar consignado e ia fazê-
lo chegar às populações de Nelas e de Canas de Senhorim, que nesta Câmara um Vereador 
votou contra o pagamento de uma taxa de que dependiam a construção de duas Etars de dois 
milhões de euros, uma em Nelas e outra em Canas de Senhorim e que isso era vergonhoso, 
mesquinho e irresponsável por parte daquele vereador, que desta forma mostrava era que 
estava contrariado com a construção das Etars . ------------------------------------------------------- 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques disse ao Senhor Presidente que não foi isso que ele 
disse, para o Senhor Presidente fazer um plano de pagamento, para pagar e depois ir para 
Tribunal reivindicar o dinheiro, foi isso que ele disse, fica consignado também E a única coisa 
que ele votou contra, objetivamente, foi o Senhor Presidente repercutir a dívida no pagamento 
da água. Para o Senhor Presidente não dizer inverdades, que pagasse, foi isso que ele disse, 
que pagasse e depois acione o Tribunal, venha como um ação como ele fez com as Finanças, 
que não deturpasse aquilo que ele diz, como é seu hábito, mas não lho permite. -----------------
---- O Senhor Presidente afirmou que queria acabar de consignar que a expressão do voto é 
livre e responsável e de forma irresponsável o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques votou 
contra o pagamento de uma taxa cuja aceitação é absolutamente essencial para garantir o 
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financiamento de duas etar,s, uma para Nelas, outra para Canas de Senhorim, isso foi claro na 
discussão do ponto e, portanto, se todos os Senhores Vereadores seguissem a orientação de 
voto do Senhor Vereadores Dr. Manuel Marques o pagamento desta taxa era chumbado nesta 
Câmara e, seguramente, os procedimentos concursais que já estão em curso para a conclusão 
de duas etar,s, em Nelas e em Canas de Senhorim, com o financiamento comunitário de um 
milhão e setecentos mil euros e os próximos financiamentos ao nível do ambiente seriam 
postos em causa. Mais uma vez se nota que em matéria absolutamente estruturantes para o 
Município de Nelas a posição nesta mesa do Vereador do CDS, por questões formais, por 
questões, alegadamente, legais, por questões, alegadamente, temporais, é não querer, é a única 
conclusão que o Senhor Presidente tirava numa lógica de absoluta irresponsabilidade que teve 
também nos últimos oito anos que teve aqui à frente dos destinos da Câmara numa lógica de 
absoluta irresponsabilidade pôr em causa os financiamentos futuros de uma matéria tão 
estruturante e importante como é a questão das etar,s e da construção das etar,s. Portanto, 
ainda que tivesse dúvidas, ainda que lhe assaltassem propósitos, ainda que tivesse razão do 
ponto de vista formal, legal, temporal, tempestivo, etc., nunca seria de admitir nesta mesa que 
por causa de cem mil euros se pusesse em causa neste momento um financiamento de um 
milhão e setecentos mil euros a fundo perdido, que está a ser dado ao Município de Nelas e o 
Senhor Presidente prometeu e garantiu que era isto que ele ia transmitir às populações de 
Nelas e de Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------ 

2 � OBRAS PÚBLICAS 
 
(196/20141029)2.1.BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO E ALARGAMENTO DE 
CAMINHO RURAL, FONTE DO LAMEIRO, FREGUESIA DE SENHORIM � 
AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO A JOSÉ FERNANDES DIAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 9447, datada de 21 de outubro de 2014, do Serviço de 
Apoio Industrial, Comercial e Empresarial, que a seguir se transcreve: ----------------------------
---- �Beneficiação/Reparação e Alargamento de Caminho Rural, Fonte do Lameiro, 
Freguesia de Senhorim ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à necessidade de alargar o caminho sito na Fonte do Lameiro, freguesia de 
Senhorim e havendo um proprietário disponível para ceder a área necessária para o 
alargamento pretendido, solicito a V. Ex.ª autorização para adquirir uma parcela de terreno 
ao Sr. José Fernandes Dias, morador na Rua do Progresso n.º 21, Casal Sandinho, 3520-214 
Senhorim, contribuinte n.º 149151918 nas seguintes condições: ------------------------------------ 

Parcela Natureza da Parcela Área M2 / 
Unid. 

Preço 
Unitário Valor Total TOTAL 

 Ocupar com o alargamento do caminho a área 40m2  
Terreno 40 1.00� 40,00� 

---- Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo ao interesse deste Município nesta aquisição, para melhorar as condições de 
acesso, julga-se ser de aceitar os valores propostos. ------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.� ---------------------------------------------- 
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---- Presente, também, uma declaração, datada de outubro de 2014, que irá ser assinada pelo 
Declarante, Senhor José Fernandes Dias e pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José 
Manuel Borges da Silva, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Para os devidos efeitos o Senhor José Fernandes Dias, Contribuinte n.º 149151918, 
residente na Rua do Progresso, n.º 21, Casal Sandinho, 3520-214 Senhorim, declara que 
cede a área de 40 m2 para o domínio público municipal, área esta pertencente ao prédio 
rústico inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 5801, do qual é dono e legítimo 
proprietário, autorizando expressamente o Município de Nelas, representado pelo Ex.m.º 
Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Borges da Silva, a proceder ao alargamento do 
caminho sito na Fonte do Lameiro, freguesia de Senhorim, caminho destinado a utilização 
pública, melhor identificado na planta que se encontra em anexo, cuja responsabilidade pela 
manutenção caberá ao Município de Nelas. ------------------------------------------------------------
---- Mais declara que concorda com o valor a ser pago pelo Município, 40,00 � (quarenta 
euros), correspondente a 1,00 �/m2, e que não se opõe à afetação do referido caminho para 
utilidade pública, com o consequente uso direto e imediato do público.� ------------------------- 
---- O Senhor Presidente retomou a reunião de Câmara, lendo o ponto 2.1 da Ordem de 
Trabalhos e afirmou que quando o Executivo Municipal andava a requalificar um dos terrenos 
na Freguesia de Senhorim, junto à Cagunça, achava que não muito longe de uns prédios do 
Senhor Vereador Adelino Amaral, uns prédios rústicos, um proprietário veio queixar-se à 
Câmara de que nesse alargamento, que foi indicado pelos Bombeiros de Nelas, que foram ao 
local e disseram, esta via é absolutamente estruturante para ter acesso à parte norte da Zona 
Industrial de Nelas, portanto, tinha que ser alargado. Portanto, quando as máquinas estavam a 
fazer esse alargamento e o Executivo Municipal estava convencido que o terreno era de outra 
pessoa que tinha dado autorização, apareceu este Senhor José Fernandes Dias a reclamar e a 
propor o seguinte: isto é uma história verdadeira e até é muito engraçada ficar em ata. Este 
Senhor José Fernandes Dias veio à Câmara e disse, eu vou embargar aquele alargamento do 
caminho porque tiram-me mais de cem metros de terreno e, portanto, fez, pintou um filme e 
veio à Câmara e pintou um filme e o Senhor Presidente disse-lhe, está bem, ninguém tem que 
ser prejudicado por causa do alargamento dos caminhos. E o Senhor Presidente foi ao terreno, 
pegou logo nas botas e no colete e foram medir o terreno. E no terreno o Senhor Presidente 
mediu aquilo a passo e eram 40 metros e o Senhor aceitou que não fossem 100 metros, mas 
eram 40 metros e disse-lhe deixe lá os 40 metros, deixe alargar isto porque foram os 
Bombeiros que sugeriram. O Senhor José Fernandes Dias respondeu, não senhor, eu quero, 
como contrapartida da Câmara, a continuação de um muro que no mandato anterior me 
fizeram, aqui no meio da mata, quero que me acabem de vedar a minha propriedade toda em 
muro. Isto, verdade, verdadinha, O Senhor Presidente perguntou-lhe, mas para que é que quer 
vedar aqui a sua mata, pois ele tem um tereno lá logo próximo, acabar de fazer, vedar com 
blocos, eram só seis fiadas com blocos, como a Câmara anterior lhe tinha feito por causa de 
uma outra contrapartida qualquer também de alargamento de um caminho. O Senhor 
Presidente disse-lhe assim, olhe, 40 metros neste local valem, no máximo, um euro o metro. 
Portanto, o Senhor tem aqui uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, vai à Câmara que 
o Executivo Municipal paga-lhe quarenta euros pela expropriação amigável da área de 
quarenta metros que aqui tem. E são estes quarenta euros que aqui estão para pagar e não 
umas dezenas de metros de muros de blocos que o Senhor José Fernandes Dias pediu ao 
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Senhor Presidente da Câmara porque era hábito a Câmara anterior fazer. Portanto, este 
pagamento que aqui está, que o Senhor José Fernandes Dias já veio à Câmara reivindicar 
porque o Senhor Presidente pensava que ele já se tinha esquecido, não, veio cá insistir que a 
Câmara tem que lhe pagar os quarenta euros. Portanto, como nenhum Munícipe tem que ficar 
prejudicado, apesar do benefício decorrente do alargamento do caminho, até para proteção do 
seu próprio prédio, da mata, porque os Bombeiros podem aceder e apagar-lhe um fogo mais 
rapidamente. O Senhor Presidente achava que para não haver confusão por causa de 40 euros 
e evitando o encargo de mil euros, ou dois mil euros, que representaria a feitura de um muro 
no meio da mata, sugeriu à Câmara que autorize o Senhor Presidente a celebrar com o Senhor 
José Fernandes Dias, do Município de Nelas, este negócio que é, paga-se aqueles 40 euros e o 
Senhor cede aqueles 40 metros para utilização pública. Portanto, era isto que estava em 
discussão. Depois que declara isso como entender, mas ele veio cá reclamar os 40 euros, vão-
lhe ser pagos e, portanto, pensava que sobre este assunto todos estavam de acordo. ------------       
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento de quarenta euros ao Senhor 
José Fernandes Dias, referente à cedência de 40 m2 de área para o domínio público e 
utilização coletiva, necessários para alargamento do Caminho Fonte do Lameiro, na Freguesia 
de Senhorim e nos termos e de acordo com a informação interna n.º 9447, do Serviço de 
Apoio Industrial, Comercial e Empresarial, atrás descrita. ------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que o Senhor Vereador Artur Jorge tinha proposto 
interromper a reunião e continuá-la às 14 horas. O Senhor Vereador Adelino Amaral tem que 
sair. Pensava que o resto da agenda é rápido, no máximo um quarto de hora. --------------------- 
 

3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
(197/20141029)4.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À 
FIRMA IMOSANTRAF, UNIPESSOAL, LD.ª � CANCELAMENTO DAS 
CLÁUSULAS DE REVERSÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 9521, datada de 24 de outubro de 2014, do Serviço 
Jurídico, desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 
---- �Pedido de cancelamento de cláusula de reversão - Requerente: �Imosantraf, 
Unipessoal, Ld.ª. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Dos factos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Por ofício datado de 25 de agosto de 2010, a empresa �Imosantraf, Unipessoal, Lda.� 
veio requerer a cedência de terreno para construir �um pavilhão com a área coberta com 
cerca de 1.500 m2 e um logradouro de cerca de 5.000 m2.� ---------------------------------------- 
---- Na sequência deste pedido, em 31 de agosto de 2010 deliberou a Câmara Municipal 
ceder à requerente �Imosantraf, Unipessoal, Lda.� a área total de 5.597 m2, correspondente 
aos artigos matriciais seguintes: ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Artigo matricial n.º 1138, sito ao Vale Covo, com a área de 2.040 m2; ----------------------
---- - Artigo matricial n.º1146, sito ao Vale Covo, com a área de 2.567 m2; ----------------------
----- - Artigo matricial n.º1147, sito ao Vale Covo, com a área de 990 m2. ------------------------
----- Posteriormente, em 26 de abril de 2011, foi retificada a deliberação de 31 de agosto de 
2010, na sequência da operação de loteamento efetuada na Zona Industrial II, para constar 
que o terreno cedido à empresa �Imosantraf, Unipessoal, Lda.� corresponde ao Lote 5, com 
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a área de 4.630 m2, correspondente ao artigo matricial n.º P3968. --------------------------------
---- Nas condições de venda ficou prevista a cláusula de reversão nos seguintes termos:  ------
---- �3- A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, 
com todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a 
laborar.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Em 24 de outubro de 2014, o representante legal da empresa �Imosantraf, Unipessoal, 
Lda.� vem solicitar �que nos seja retirada a cláusula de reversão a favor do município 
constante no registo predial do lote n.º 5. artigo matricial 3968, na Zona Industrial de Chão 
do Pisco. Esta premissa é fundamental para que o banco efetue o financiamento, como revela 
o ofício em anexo.� ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em anexo junta o ofício do banco �Montepio�, datado de 22 de outubro de 2014, do qual 
consta o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Informamos que relativamente à Certidão da Conservatória do Registo Predial enviada 
com a descrição 6018, referente à Freguesia de Nelas e artigo matricial 3968, terá que 
solicitar a retirada da cláusula de reversão a favor do Município, para que possamos avaliar 
o pedido de financiamento.� ------------------------------------------------------------------------------ 
---- II - Do Direito: -----------------------------------------------------------------------------------------
---- A condição é uma cláusula acessória típica, um elemento acidental do negócio jurídico, 
por virtude da qual a eficácia de um negócio (o conjunto dos efeitos que ele pretende 
desencadear) é posta na dependência de um acontecimento futuro e incerto, ou seja, só 
verificado tal acontecimento é que o negócio produzirá os seus efeitos (condição suspensiva) 
ou então só nessa eventualidade é que o negócio deixará de os produzir. -------------------------
---- Sobre questão semelhante à do caso sub judice diz o douto Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 10/12/2009, Processo 312-C/2000.C1-A.S1: ------------------------------------------
---- �VII - In casu, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes produziu todos os 
seus efeitos típicos - transferência da propriedade dos lotes e pagamento do preço - só que, 
no que concerne à transferência da propriedade, ela ficou na dependência da verificação de 
um facto futuro e incerto - a implantação nos lotes de uma unidade industrial (�). -------------
---- VIII - A cláusula acessória que as partes introduziram no contrato de compra e venda 
que celebraram traduz uma verdadeira e própria condição, aplicando-se, por conseguinte, o 
respetivo regime jurídico- art. 270.º e segs. do CC.� ------------------------------------------------- 
---- Conforme estipula o artigo 270.º do Código Civil, ----------------------------------------------- 
---- �As partes podem subordinar a um acontecimento futuro e incerto a produção dos efeitos 
do negócio jurídico ou a sua resolução: no primeiro caso, diz-se suspensiva a condição; no 
segundo, resolutiva.� -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III - Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a atuação administrativa, e porque a introdução da cláusula de 
reversão decorre de um acordo de ambas as partes em colocar a eficácia do negócio na 
dependência de um acontecimento futuro e incerto, e não de uma imposição legal, não 
esquecendo também aqui um princípio fundamental do Direito, a liberdade contratual, 
previsto no artigo 405.º do Código Civil, somos de parecer que a Câmara Municipal poderá 
deliberar no sentido de cancelar a cláusula de reversão, uma vez que foi este órgão que 
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deliberou sobre as condições de venda do Lote n.º 5, correspondente ao artigo matricial n.º 
P3968, freguesia e concelho de Nelas. --------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ----
---- Presente, também, a informação interna n.º 9572, datada de 28 de outubro de 2014, do Dr. 
Luis Miguel Alves Costa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas II � Cancelamento da cláusula de reversão à firma Imosantraf, 
Unipessoal, Ld.ª. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em complemento da informação n.º 9521 informo o seguinte: ---------------------------------
---- 1 - Solicitação do requerente: -----------------------------------------------------------------------
---- A 25 de Agosto de 2010 a empresa �Imosantraf, Unipessoal, Lda.� solicitou junto da 
Câmara Municipal a cedência de uma parcela de terreno na Zona Industrial II. ----------------
---- Em reunião de 31 de Agosto de 2010, deliberou a Câmara Municipal ceder à requerente 
a área total de 5.597m2. Posteriormente, em 26 de Abril de 2011 foi retificada a deliberação 
acima mencionada, para constar que o terreno cedido à empresa �Imosantraf, Unipessoal 
Lda., corresponde ao Lote 5, com a área de 4.630 m2, com o artigo 3968, na freguesia de 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 29 de Outubro de 2010 a empresa Imosantraf, Unipessoal, Ld.ª deu entrada de um 
pedido de licenciamento para construção de armazém na zona industrial II de Nelas. ----------
----- Entretanto em 15 de Novembro de 2010 foi aprovada pelo serviço técnico de obras desta 
autarquia o projecto de arquitetura e em 7 de Novembro de 2011 aprovadas as 
especialidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em 6 de Maio de 2011 foi realizada escritura de compra e venda entre o Município de 
Nelas e a empresa Imosantraf Unipessoal, Ld.ª --------------------------------------------------------
---- A empresa instalou-se então na parcela cedida, ai exercendo desde então o sua 
actividade na área dos transportes de mercadorias, tendo efectuado relevantes obras de 
terraplanagem, para poder desenvolver a sua actividade, apesar de ainda não ter edificado o 
pavilhão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Como a empresa ainda não edificou o pavilhão e para o poder fazer, esta solicita agora 
em 21 de Outubro que lhe sejam retiradas as cláusulas consignadas na escritura, constante 
no registo predial do lote 5, para que o banco efetue o respectivo financiamento do projecto 
já aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- II � À semelhança de situações análogas também aprovadas pela Exm.ª Câmara, 
nomeadamente situações referentes aos requerentes, José Soares Fernandes, Ld.ª, aprovado 
em 27 de Junho de 2006, Carlos Albano Loureiro Marques, aprovado em 27 de Março de 
2007 ou Mendes e Morais, apreciado em reunião de 31 de Outubro de 2007, estes serviços 
julgam ser de aprovar a pretensão. ----------------------------------------------------------------------
----- No entanto deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª. --------------------------
---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.� ----------------------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que este assunto tinha a ver com um terreno da firma 
Imosantraf que é uma das empresas do universo empresarial do industrial João Rego, onde ele 
tem o estaleiro de camionagem na Zona Industrial do Chão do Pisco. Portanto, a Câmara 
cedeu-lhe um tereno em 2010, salvo o erro, ele tinha três anos para edificar um edifício 
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naquele terreno, ele apresentou o projeto de construção que está a decorrer na Câmara, tem 
exercido a atividade de acordo com a informação dos Serviços e também pelo que é visível 
naquele terreno desde então naquele terreno e para financiamento daquela construção, há 
semelhança do que a Câmara vem fazendo com múltiplos outros casos anteriores, em que há 
projeto de edificação e os bancos fazem depender esse financiamento da inexistência desta 
clausula de reversão e uma vez que já há lá até benfeitorias já realizadas e atividade 
continuada, pelo menos dos últimos dois, ou três anos, pelo que é visível, propõe-se aqui à 
Câmara então, para que seja possível esse financiamento à construção, que esta empresa 
Imosantraf, Unipessoal, Ld.ª, veja retirada essa clausula de reversão nos termos que têm sido 
habituais por parte da Câmara relativamente a estas questões. Está a complementar a 
informação da Dr.ª Marta uma informação dos Serviços, do Técnico Superior Dr. Luís Costa 
a dizer isto mesmo que o Senhor Presidente tinha acabado de reproduzir. Portanto, põe até 
aqui outros exemplos em que a Câmara até já deliberou em 2006 e 2007, José Soares 
Fernandes, Ld.ª, Carlos Albano Loureiro Marques e o terreno que foi cedido à Mendes e 
Morais, que ainda não foi construído nada, mesmo ali em frente à Faurécia, também foi 
dispensada essa cláusula para efeitos de financiamento. Infelizmente, se calhar, não foi 
possível, sem calhar, á empresa edificar lá, ou concluir o financiamento. Depois tem a 
informação da Senhora Dr.ª Marta a elencar qual é a situação, são três artigos matriciais, 
portanto, o parecer e também a dizer que isso depende da intenção da Câmara. Portanto, o 
Senhor Presidente propõe que seja retirada a cláusula de reversão para permitir o 
financiamento a este industrial, a este empresário, no sentido de continuar sem esse entrave 
com a sua atividade que aliás é pública e notória. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que, de facto, os Senhores Vereadores 
só tinham recebido neste dia os papéis sobre este assunto. Mas havia ali uma coisa muito 
estranha, era que isto foi mandado pelo Senhor Presidente da Câmara em 24/10/2014 para o 
Senhor Dr. Luis Costa, depois deu entrada a 28, os papéis saíram da Câmara para os Senhores 
Vereadores a 24 e não chegaram a tempo. Mas mais estranho é uma coisa que ele estava a ver 
que era o facto do Senhor Presidente da Câmara já ter falado nos industriais, já falou num 
industrial atrás da Topack, não sabia o quê, este senhor também não cumpriu rigorosamente 
nada daquilo que lhe foi imposto quando lhe cederam o terreno. Mas mais grave, juntaram 
aqui processos só de 2006, 2006, 2006, quando no passado, dirigindo-se ao Senhor Presidente 
da Câmara, sempre se fez, para bem dos industriais, desde 2005, desde que começaram a 
ceder terenos nos termos das cláusulas constantes sempre se libertou a cláusula de reversão. Ia 
votar favoravelmente, obviamente que ia. Mas mais estranho era é que ele foi à net, às atas da 
Câmara para ver em que condições é que a este Senhor lhe foi atribuído o terreno e viu que o 
raio dessa ata não estava lá, que podia acreditar, era o resumo da página da net da Câmara, 
tinha as reuniões todas, reunião de 10 de agosto de 2010, depois temos a reunião em que lhe 
foi atribuído o lote do terreno no dia 31 de agosto de 2010, o raio dessa ata não está lá. Há 
aqui umas coincidências, começava a ficar doido com isto, a sério, não percebia, podia dar 
uma cópia daquele resumo. A ata em que foi deliberado entregar o terreno a este Senhor, 
31/08/2010, falta, não está, o que é que se pode se há-de fazer. Foi corrigido, houve uma 
correção dos artigos matriciais na ata de 26 de abril de 2011, exatamente nesta ata de 26 de 
abril de 2011 que é aquela que faz a referência a quando foi deliberado pela Câmara ceder-se-
lhe o prédio, 31 de agosto de 2010, pois bem, correu tudo mas alguém apagou esta ata do 
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sistema da Câmara. Gostava de saber em que condições é que o lote de terreno foi cedido. 
Todos sabiam que a Câmara quer da Presidência do Senhor Dr. José Correia, quer da Dr.ª 
Isaura Pedro, sempre libertou as cláusulas de reversão. Aqui, via-se, de facto, o modo como 
os Senhores tratam e querem tratar as pessoas, já tinha percebido, está tudo dito. ----------------
---- O Senhor Presidente afirmou que achava que as pessoas fazem os outros por aquilo que 
são e, portanto, o Senhor Presidente é como é, não é como são os outros. Por outro lado, 
queria dizer que, só para aligeirar a reunião, que continua em aberto, achava que no site do 
Senhor José Miguel, em permanente atualização, aquilo que o Senhor Vereador Dr. Marques 
acabava de dizer, podia dizer lá. -------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que também sabia que o Senhor 
Presidente tinha dois funcionários de propósito a ler o que lá estava escrito e a responder, 
também sabia, se queria entrar por aí que estivesse à vontade. O Senhor Presidente tinha 
pessoas na Câmara pagas com os impostos, com o IMI, só a lerem aquilo, também sabia e ele 
dizia-lhe quem era. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que era tão ridículo o que o Senhor Vereador Dr. Marques 
acabava de dizer que só merecia uma gargalhada. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que era tão ridículo como o Senhor 
Presidente ameaçar o jornalista de publicar coisas que ele escreve. ---------------------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que o que acaba de dizer, com toda a propriedade, o Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques é que tudo aquilo que ele acaba de dizer é falso e até ridículo. 
Tenha respeito. Tudo aquilo que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques acabava de dizer era 
falso e até ridículo. Mais uma vez, antes de passar a palavra ao Senhor Vereador Adelino 
Amaral, realçar a forma cobarde como o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques levanta 
atoardas nas reuniões de Câmara. Já se conhecem as ditas �verdades� do Senhor Vereador Dr. 
Marques, já toda a gente sabe. ----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou confessar não ter assistido a 
essa parte da intervenção do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, mas pensava que também 
não terá perdido, enfim, grande coisa. Em relação a isto, só queria dizer o seguinte, achava 
que este Executivo Municipal, é mais uma área onde tem estado a dar provas de uma gestão 
correta destas questões com transparência, com rigor, com verdade e com equidade. Portanto, 
o levantamento das cláusulas de reversão tem sido uma prática ao longo dos anos por todos os 
Executivos Municipais e achava que isso deve merecer também o nosso apoio, ponto final, 
sem mais comentário. Outra coisa é aquilo que este Executivo está a fazer e bem, que é a 
valorizar as zonas industriais, a fazer investimentos nas zonas industriais, a promover a 
instalação de novas empresas no contexto difícil em termos económicos, onde, se calhar, 
digamos que, as restrições à concessão de terrenos e à cedência de terrenos não podem ser, 
enfim, tão rigorosas quanto aquilo que se poderia desejar, mas não nos devemos esquecer é 
que, de facto, na sua opinião não deve haver aqui uma espécie de um regulamento, de um 
instrumento de gestão que permita à Câmara, portanto, ao valorizar e ao fazer investimentos 
nas zonas industriais, portanto, valorizar esses terrenos e depois cedê-los em condições de 
igualdade a todo os interessados e com respeito por aqueles princípios que ele tinha falado de 
transparência e de rigor. É isso que deve ser feito e, eventualmente, naturalmente, acautelando 
também esta questão da reversão dos direitos e dessas coisas todas. Portanto, estava de acordo 
com esta proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da cláusula de reversão a 
favor desta Câmara Municipal do terreno cedido na Zona Industrial de Nelas à Firma 
Imosantraf, Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo com as informações internas, atrás 
descritas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu para fazer uma declaração de voto. --------
---- O Senhor Presidente afirmou que já ficou consignada a sua orientação de voto e dado o 
adiantado da hora e já ficou na discussão consignado qual era a posição do Senhor Vereador 
Dr. Manuel Marques que votou a favor, pese embora, votou a favor porque votou a favor. -----    
 ---- A propósito do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques ter afirmado que o Senhor 
Presidente não estava bem, ele Presidente afirmou que estava muito bem, no dia anterior a 
esta a reunião, tinha chegado a casa, a sua mulher e os seus filhos estavam à sua espera com 
um jantarinho para comemorar um ano de mandato e que estava muito bem e que se 
recomendava, apesar do Senhor Vereador Dr. Marques querer destabilizar mas ele tem um 
sonho que é tornar a sua terra uma grande terra. ------------------------------------------------------- 
 

4 � SUBSÍDIOS 
 
(198/20141029)4.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 9260, datada de 09 de outubro de 2014, do Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Pedido de colaboração ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Os Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim possuem uma equipa de resgate há 
cerca de quatro anos e pretendem desenvolver as suas aptidões nesta temática tendo para 
isso conseguido, junto do Serviço Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da 
Madeira, participar numa semana de trabalho/treino organizada por aquela Instituição de 
referência na área. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vem aquela Instituição requerer um apoio por parte da Autarquia para ajudar a custear 
as viagens de seis elementos do Corpo de Bombeiros. ------------------------------------------------ 
---- Fruto da excelente colaboração que a Instituição tem prestado, nomeadamente com a 
cedência em regime de quase permanência da sua plataforma elevatória e de pontualmente 
de uma viatura de transporte de mercadorias, sempre sem custos para o Município e da 
relevância e interesse que esta formação encerra proponho a atribuição de um subsídio de 
quinhentos euros (� 500) para fazer face às despesas referenciadas. ------------------------------
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente leu parte da informação atrás descrita. Achava que o custo da viagem 
segundo informação que lhe tinha chegado era cerca de oitocentos euros. Achava muito bom 
ter uma equipa de Proteção Civil apetrechada para resgate e outros eventos de maior 
delicadeza aqui no Município de Nelas. Portanto, o Executivo Municipal propunha a 
atribuição de um apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim de quinhentos euros para fazer face às despesas com esta especialização, ou este 
aperfeiçoamento relativamente à equipa de resgate. --------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio, no valor de 
quinhentos euros, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
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Senhorim, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 9260, do Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, atrás descrita. ------------------ 
---- O Senhor Presidente deu os parabéns à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Canas de Senhorim por ter esta equipa que tem em melhoria contínua. --------- 
 

5 � DIVERSOS 
 
(199/20141029)5.1.PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO DE 
VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL DE SÃO TEOTÓNIO, DE VISEU � APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 9226, datada de 08 de outubro de 2014, da Unidade 
Orgânica da Cultura, Educação, Desporto e Serviço Social, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Angariação de Sócios Beneméritos � Celebração de Protocolo ------------------------------
---- A Associação dos Voluntários do Hospital de São Teotónio de Viseu, Pessoa Coletiva de 
Direito Privado, sem fins lucrativos, presta apoio gratuito aos doentes e familiares do distrito 
de Viseu que diariamente se deslocam ao Hospital. --------------------------------------------------- 
---- Dada a sua natureza (Associação sem fins lucrativos), a mesma carece de meios que 
permitem fazer face às suas despesas de funcionamento, nomeadamente, as decorrentes da 
lei, como seja o seguro de grupo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Através de um donativo anual, a Câmara Municipal de Nelas torna-se Sócia Benemérita 
da Associação supracitada e consequentemente esta compromete-se a desenvolver/melhorar 
atividades, tais como: promover e apoiar iniciativas de caráter cultural e social para um 
melhor acolhimento dos doentes e familiares, colaborar com os serviços e profissionais de 
saúde no apoio e acompanhamento dos mesmos e cooperar com as entidades públicas e 
privadas em tudo o que é relacionado com a melhoria do atendimento e prestação dos 
cuidados de saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com a assinatura de um protocolo, o Município de Nelas torna-se solidário com a 
Associação dos Voluntários do Hospital de São Teotónio de Viseu que poderá deste modo 
prestar um eficaz e efetivo acompanhamento aos doentes e familiares deste Concelho. ---------
---- Junto se anexa a proposta de Protocolo de Colaboração no qual falta preencher o 
montante a atribuir a título de donativo singelo. ------------------------------------------------------ 
---- Quanto cumpre informar, à consideração superior de V. Ex.ª.� --------------------------------
----- Presente, também, a proposta de Protocolo de Colaboração, a celebrar entre o Município 
de Nelas e a Associação de Voluntários do Hospital de São Teotónio, de Viseu, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Proposta de Protocolo de Colaboração ----------------------------------------------------------
------ 1 � Município de Nelas, adiante designado por Câmara, neste ato representado por Dr. 
José Borges da Silva, e ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2 � Associação de Voluntários do Hospital de São Teotónio de Viseu, adiante designada 
por Associação, Entidade Privada de Utilidade Pública, Contribuinte n.º 506643751, com 
sede no Hospital de São Teotónio de Viseu, EPE, em Viseu, neste ato representada por 
Manuel Almeida Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- A Associação, de acordo com os princípios e valores da sua constituição, tem por fim: ---
----- a) Promover e apoiar iniciativas de caráter cultural e social no sentido de melhor 
acolhimento dos doentes e familiares. ------------------------------------------------------------------- 
---- b) Colaborar com os serviços e profissionais de saúde no apoio aos doentes e 
acompanhamento de familiares. -------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Cooperar com Entidades Públicas e Privadas em tudo o que diga respeito à melhoria 
do atendimento e prestação de cuidados de saúde. ---------------------------------------------------- 
---- Celebram o presente Protocolo que sujeitam às seguintes cláusulas: -------------------------
---- 1 � A Câmara Municipal de Nelas compromete-se a colaborar com a Associação com o 
donativo singelo no valor de 300,00 �, a entregar no ato da assinatura, ou em data a 
designar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Em contrapartida, a Associação compromete-se a desenvolver as atividades supra 
referidas a favor dos doentes e familiares na área de intervenção do HSTV em que se insere 
este Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 � A Associação fica obrigada a passar comprovativo do valor recebido, bem como 
outra documentação legalmente exigível. ---------------------------------------------------------------
---- 4 � A Associação compromete-se ainda a utilizar o donativo, exclusivamente nas suas 
despesas correntes e de funcionamento. ---------------------------------------------------------------- 
---- 5 � O presente Protocolo é válido por um ano e pode ser objeto de revisão e cessar a todo 
o tempo por iniciativa de qualquer dos intervenientes, mediante comunicação escrita à 
contraparte. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6 - Na sua interação, as partes obrigam-se reciprocamente a atuar segundo os princípios 
do respeito, da boa-fé, liberdade autonomia. ----------------------------------------------------------- 
---- O presente Protocolo é feito em duplicado, ficando um exemplar devidamente assinado e 
rubricado em poder de cada uma das partes.� --------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que o que estava proposto pela Associação de Voluntários 
do Hospital de São Teotónio, de Viseu, onde existem algumas pessoas, que o Senhor 
Presidente já lá foi, já se cruzou lá com eles a prestarem um excelente serviço aos utentes do 
Concelho de Nelas e outros. Pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para o deixar 
acabar a reunião, que não estivesse com indiretas e que falasse de maneira a que as pessoas 
todas ouçam. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que tinha dito ao Senhor Vereador 
Artur Jorge Ferreira que a culpa era da pessoa que estava ao seu lado direito porque era essa 
pessoa que orientava as reuniões e que mal é que ele tinha dito e que não o deixava falar, por 
amor de Deus e que o Senhor Presidente da Câmara estava insensível e que lhe provocava 
alguma dor de estomago. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que o que se propunha neste assunto era a atribuição, que 
era o que era mais importante para o Município, que é olhar para a frente, era a atribuição de  
um apoio financeiro a esta Associação de Voluntários do Hospital de São Teotónio, de Viseu, 
de 300,00 euros, no sentido de fazerem face também às suas despesas, á sua atividade, 
também com os parabéns à referida Associação, onde há muita gente de Nelas. ------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo de Colaboração, a 
celebrar entre o Município de Nelas e a Associação de Voluntários do Hospital de São 
Teotónio, de Viseu, atrás descrita, que inclui um donativo de 300,00 euros, nos termos e de 
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acordo com a informação interna n.º 9226, da Unidade Orgânica da Cultura, Educação, 
Desporto e Serviço Social, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
5.2.TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA � PROCESSO N.º 294/07.0TBNLS � 
ACÓRDÃO � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 10 de outubro de 2014, do advogado Dr. Manuel Martins, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Processo n.º 294/07.0TBNLS � AA: Município de Nelas; RR: Joaquim Nunes Antunes e 
esposa Cidália Maria Marques Prata e Fercibe � Construção Civil, Ld.ª � Acórdão ------------
---- Com os melhores cumprimentos venho por este meio remeter o acórdão proferido pelo 
Tribunal da Relação de Coimbra, referente ao processo mencionado em epígrafe, no qual 
mantém a sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Nelas em 19.07.2013. -------------------
---- Mais informo que a referida decisão ainda não é definitiva, apenas transitando em 
julgado em 18.11.2014.� ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente deu conhecimento de um diferendo que havia entre o Município de 
Nelas e o Senhor Joaquim Nunes Antunes, que achava que era um colega licenciado em 
direito e advogado, e esposa Cidália Maria Marques Prata e uma empresa Fercibe, que tinha 
haver relativamente à extração, à propriedade de uns prédios junto às Caldas da Felgueira. Há 
a confirmação do Tribunal da Relação de Coimbra para dar conhecimento do conteúdo da 
sentença do Tribunal de Nelas, cria ter sido esse, que proferiu a decisão. --------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que era, nesta data, um 
homem feliz por a Câmara ter ganho esta demanda e pensava que já a ganhou, porque o 
Senhor Presidente da Câmara, licenciado em Coimbra, sabia melhor do que ele que havia aqui 
uma dupla conforme, portanto, o Tribunal da Relação veio confirmar a decisão de Nelas, 
portanto, pensava que não haverá recurso para o Supremo. Dirigindo-se ao Senhor Presidente, 
afirmou que ficou tão triste quando viu pessoas neste processo, com responsabilidades 
políticas no Concelho, vir testemunhar a favor da ré e, hoje, felizmente podia dizer, Senhor 
Presidente da Câmara execute a sentença, volte outra vez à posse do Município os terrenos 
que eram para ser apropriados ilicitamente. -----------------------------------------------------------            
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
5.3.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU � PROCESSO N.º 
506/12.9BEVIS � SENTENÇA � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 08 de outubro de 2014, do advogado Dr. Manuel Martins, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Processo n.º 506/12.9BEVIS � Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu � Autor: 
António Loio de Figueiredo; Réu: Município de Nelas/União das Freguesias de Santar e 
Moreira. Sentença ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Serve a presente para remeter a V.ª Ex.ª cópia da sentença proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Viseu no âmbito do processo mencionado em epígrafe, na qual 
absolve os réus Município de Nelas e União das Freguesias de Santar e Moreira do pedido 
formulado pelo autor. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a referida decisão ainda não é definitiva, podendo o autor recorrer da 
mesma.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente informou que havia um diferendo relativamente a uma obra que a 
Câmara teve ali em Pisão, aquela área construída, edificada, ajardinada no centro, junto à 
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Praça do Pisão, havia um proprietário que queria que lhe garantissem acesso automóvel a 
todas as partes da sua propriedade e às portas que, entretanto, lá abriu. O Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Viseu confirmou que o que está feito está bem feito e, portanto, 
não houve violação nenhuma dos direitos daquela pessoa e, portanto é para dar conhecimento 
também a isto. Portanto, estava dado conhecimento. --------------------------------------------------   
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
(200/20141029)5.4.PARECER RELATIVO AO PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO 
CONTRATO REFERENTE AO LOTE N.º 4, DO LOTEAMENTO DO PRADO, EM 
VILAR SECO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 11 de julho de 2014, de José Carlos Figueiredo de Barros, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr. José Borges da Silva -----
----- José Carlos Figueiredo de Barros, titular do NIPS 221020101, residente na Av.ª João 
XXIII, Lote 6, 1.º Esq.º, 3520-059 Nelas, vem solicitar a V.ª Ex.ª a resolução do contrato 
referente à aquisição do Lote n.º 4, do Loteamento do Prado, realizado através de hasta 
pública em 06/02/2012. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Nos termos e com os fundamentos seguintes: ------------------------------------------------------
--- 1. Na sequência da hasta pública realizada em 06/02/2012 o requerente arrematou o Lote 
n.º 4, do Loteamento do Prado, em Vilar Seco, pelo montante de 18.000,00 �. -------------------
---- 2. No dia 07/02/2012 o requerente efetuou o pagamento de 20% do valor total da 
alienação no valor de 3.600,00 �. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Até à presente data a Câmara Municipal nunca contactou o requerente para se 
proceder à celebração da escritura pública. -----------------------------------------------------------
---- 4. Nem tão pouco as obras de urbanização estão concluídas. ----------------------------------
---- Pelo exposto, o requerente deixou de ter interesse na celebração do negócio pelo que 
solicita a resolução do contrato referente ao Lote n.º 4, do Loteamento do Prado, em Vilar 
Seco, com a consequente devolução do valor pago a título de entrada, ou seja, a título de 
antecipação parcial do cumprimento do valor total da alienação, no valor de 3.600,00 � (três 
mil e seiscentos euros).� -----------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também a informação interna n.º 8704, datada de 23 de setembro de 2014, da 
Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão, Urbanismo, Ambiente e Obras Municipais, que a 
seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
--- �Infraestruturas no Loteamento do Prado, na Freguesia de Vilar Seco ------------------------
--- No âmbito do RJUE compete ao loteador a execução das seguintes infraestruturas: --------
--- - Rede de abastecimento de águas e respetivos ramais; ------------------------------------------
--- - Rede de drenagem residual e respetivos ramais; -------------------------------------------------
--- - Rede de drenagem de águas pluviais e respetivos ramais; --------------------------------------
--- - Arranjos exteriores (arruamentos, passeios e acessibilidades); -------------------------------
--- - Rede elétrica; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Rede de telefones; ------------------------------------------------------------------------------------
---- - Rede de gás. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim informo que no Loteamento do Prado, na Freguesia de Vilar Seco, encontram-se 
executadas unicamente as redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e 
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parcialmente a rede elétrica. No que concerne aos ramais encontram-se realizados os 
respeitantes aos lotes já edificados. --------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.� ---------------------------------------------- 
---- Presente ainda a informação interna n.º 9404, datada de 17 de outubro de 2014, do 
Serviço Jurídico desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Parecer relativo ao pedido de resolução do contrato referente ao lote n.º 4, do 
Loteamento do Prado, em Vilar Seco -------------------------------------------------------------------- 
---- Em cumprimento do despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Borges 
da Silva, para informação, com prévio parecer da Eng.ª Susana, sobre o requerimento 
apresentado pelo Sr. José Carlos Figueiredo de Barros para resolução do contrato referente 
ao Lote n.º4, do Loteamento do Prado, em Vilar Seco, arrematado ao requerente em 
06/02/2012, cumpre-nos emitir o parecer seguinte: --------------------------------------------------- 
---- I - Dos factos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em reunião de Câmara de 10/01/2012 foi aprovada a venda em hasta pública de 8 lotes 
do Loteamento do Prado, em Vilar Seco. --------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o edital da venda dos referidos lotes, datado de 13/01/2012, a venda seria 
feita da seguinte forma: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- «1.º- O valor base de licitação dos Lotes é o seguinte: ------------------------------------------
----- - Lote n.º4���������������������.18.000,00�; --------------------- -
--- (�) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2.º- Valor de cada lanço��������������������.��.500,00 Euros. - 
---- 3.º- As construções a erigir deverão respeitar as condições constantes na Informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, presente em Reunião da Câmara Municipal de 11/06/2008, para 
a abertura do período de discussão pública do Loteamento. ----------------------------------------
---- 4.º- A alienação em �hasta pública� terá lugar na sede da Junta de Freguesia de Vilar 
Seco, no dia 06 de Fevereiro, pelas 20 horas. ----------------------------------------------------------
---- 5.º O valor da venda obtida deverá ser liquidado no Tesouraria Municipal, da seguinte 
forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Entrada - 20% do valor total da alienação, a pagar no dia útil seguinte; -------------------
---- - Restante - No ato da Escritura de Compra e Venda.» ------------------------------------------
---- No dia 07/02/2012 o Senhor José Carlos Figueiredo de Barros deu cumprimento ao 
determinado nas condições de venda e procedeu ao pagamento de 20% do valor total da 
venda, ou seja, 3600,00� (três mil e seiscentos euros), conforme consta da Guia n.º 681, de 
07/02/2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em reunião de Câmara de 14/02/2012 foi ratificada a «ata da 6.ª hasta pública para a 
venda dos lotes de terreno do Loteamento do Prado, em Vilar Seco, não vendidos nas 1.ª, 2ª, 
3ª, 4.ª e 5ª hastas públicas» onde consta que o Lote n.º 4 foi arrematado ao Senhor José 
Carlos Figueiredo Barros, residente na Av. João XXIII, Lote 6, 1.º Esq., em Nelas, 
Contribuinte n.º 221020101, pela quantia de 18.000,00� (dezoito mil euros). --------------------
---- Por carta datada de 11/07/2014 (Entrada n.º 6672, de 18/07/2014), que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, o requerente refere que até àquela data nunca foi contactado pela 
Câmara Municipal para se proceder à celebração da escritura pública, nem as obras de 
urbanização estão concluídas, pelo que deixou de deixou de ter interesse na celebração do 
negócio, solicitando a devolução do valor pago a título de entrada, ou seja, a título de 
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antecipação parcial do cumprimento do valor total da alienação, no valor de 3.600,00�. ------
----- Solicitada informação técnica sobre as infraestruturas no loteamento do Prado, na 
freguesia de Vilar Seco, a Eng.ª Paula Sampaio, através da Informação Interna n.º8704, de 
23/09/2014, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida, informa que apenas se 
encontram executadas as redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e 
parcialmente a rede elétrica e no que concerne aos ramais apenas se encontram realizados 
os respeitantes aos lotes já edificados. ------------------------------------------------------------------ 
---- No caso vertente não consta, em qualquer deliberação, que ao valor pago a título de 
entrada se atribui o caráter de sinal, logo, salvo melhor opinião, não se aplicam ao caso as 
regras estabelecidas no artigo 442.º do CC. ---------------------------------------------------------- 
---- Recorremos, assim, ao disposto nos artigos 432.º e seguintes do CC, porquanto na 
situação em análise não foram previstas as situações de resolução do contrato. -----------------
----- �O normativo inserto no artigo 432.º do CCivil admite a resolução do contrato fundada 
quando se não está perante uma situação de resolução prevenida contratualmente� (Acórdão 
do STJ de 22/11/2012, Processo n.º 98/11.6TVPRT.P1.S1). -----------------------------------------
---- Nos termos do artigo 432.º, n.º 1, do CC, �é admitida a resolução do contrato fundada na 
lei ou em convenção�. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 433.º determina quais os efeitos entre as partes em caso de resolução, ------------
------ �Na falta de disposição especial, a resolução é equiparada, quanto aos seus efeitos, à 
nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, com ressalva do disposto nos artigos 
seguintes�. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto à forma de como e quando se efetiva a resolução, estabelece o artigo 436.º, n.º 1 
do CC que �a resolução do contrato pode fazer-se mediante declaração à outra parte�. ------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A. Que o requerente �deixou de ter interesse na celebração do negócio pelo que solicita a 
resolução do contrato referente ao Lote n.º4 do Loteamento do Prado, em Vilar Seco, com a 
consequente devolução do valor pago a título de entrada, ou seja, a título de antecipação 
parcial do cumprimento do valor total da alienação, no valor de 3.600,00��, porquanto, até 
àquela data, nunca foi contactado pela Câmara Municipal para se proceder à celebração da 
escritura pública, bem como pelo facto de as obras de urbanização não estarem concluídas. -
---- B. Que em nenhuma deliberação da Câmara Municipal se refere que à quantia entregue 
a título de �entrada� era atribuído o caráter de sinal. ----------------------------------------------- 
---- C. Que no dia 07/02/2012 o requerente deu cumprimento ao determinado nas condições 
de venda em hasta pública e procedeu ao pagamento de 20% do valor total da venda, 
3.600,00�, a título de antecipação parcial do cumprimento, ao abrigo do artigo 440.º do CC. 
------ D. Que por facto não imputável ao requerente a escritura de compra e venda não foi 
outorgada até à presente data. --------------------------------------------------------------------------- 
---- E. Que, de acordo com Informação Interna n.º 8704, de 23/09/2014, elaborada pela Eng.ª 
Paula Sampaio, neste momento, as obras de urbanização não estão concluídas. ---------------- 
---- F. Que nos termos do artigo 433.º do CC: �Na falta de disposição especial, a resolução é 
equiparada, quanto aos seus efeitos, à nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico (�) �. -
---- G. Que o artigo 289.º, n.º 1, do CC, determina que: �Tanto a declaração de nulidade 
como a anulação do negócio têm efeito retroativo, devendo ser restituído tudo o que tiver 
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sido prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente�. -------
---- H. Que de acordo com o artigo 436.º do CC: �A resolução do contrato pode fazer-se 
mediante declaração à outra parte�. -------------------------------------------------------------------- 
---- Somos de parecer que é legítimo o pedido do requerente para resolução do contrato, bem 
como a solicitação para se proceder à devolução não do sinal, porque à quantia entregue 
não foi atribuído o caráter de sinal, mas sim do montante pago a título de antecipação 
parcial do cumprimento, ao abrigo do artigo 440.º do CC, no valor de 3.600,00� (três mil e 
seiscentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------
---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ---- 
---- O Senhor Presidente afirmou que em cumprimento do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara para informação com prévio parecer da Senhora Eng.ª sobre o requerimento de José 
Carlos Figueiredo de Barros para resolução do contrato referente ao Lote n.º 4, do 
Loteamento do Prado, sito em Vilar Seco. O Senhor José Carlos Figueiredo de Barros pede a 
resolução do contrato e a devolução do montante que pagou, a título de sinal, em singelo, que 
é o que está também neste parecer uma vez que comprou um lote de terreno em Vilar Seco e, 
portanto, era a devolução de 3.600,00 euros. Portanto, os Serviços informam que também se 
verifica o mesmo relativamente a um loteamento em Nelas, relativamente à conclusão das 
obras do loteamento que estão a ver se conseguem, o mais rapidamente possível, acabar no 
sentido de cumprir estes contratos. Mas, portanto, passando este tempo, gorando-se as 
expetativas dos adquirentes, diz aqui um parecer da Jurista da Câmara que é legitimo que o 
requerente peça a resolução do contrato e, portanto, é isso que se propõe, a devolução daquilo 
que o adquirente pagou, que foram 3.600,00 euros e o terreno continuar propriedade do 
Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a resolução do contrato referente ao Lote 
n.º 4, do Loteamento do Prado, sito em Vilar Seco e autorizar a devolução de 3.600,00 euros 
ao Senhor José Carlos Figueiredo de Barros, nos termos e de acordo com a informação interna 
nº 9404, do Serviço Jurídico desta Câmara Municipal, atrás descrita.------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques pediu a palavra para fazer uma declaração de 
voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para fazer 
essa declaração de voto. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques respondeu �então agora também não a queria, 
muito obrigado�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(201/20141029)5.5.PROTOCOLO ENTRE A AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA, I.P., E O MUNICÍPIO DE NELAS, RELATIVO AO 
LICENCIAMENTO ZERO E AO SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL - 
APROVAÇÃO 
---- Presente um Protocolo, celebrado em 15 de outubro de 2014, entre a Agência para a 
Modernização Administrativa, I.P., e o Município de Nelas, relativo ao Licenciamento Zero e 
ao Sistema de Indústria Responsável, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Protocolo entre a Agência para a Modernização Administrativa, I.P., e o Município de 
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Nelas, relativo ao Licenciamento Zero e ao Sistema de Indústria Responsável -------------------
---- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- AMA � Agência para a Modernização Administrativa, I.P., de ora em diante designada 
por AMA, com sede na Rua Abranches Ferrão, n.º 10 � 3.º G, Freguesia de São Domingos de 
Benfica, Concelho de Lisboa, pessoa coletiva de direito público NIPC 508184509, neste ato 
representada por Paulo Manuel da Conceição Neves, portador do Cartão de Cidadão n.º 
05511369, válido até 31.12.2015, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo da AMA. 
---- E, Município de Nelas, adiante designado por Município, com sede em Praça do 
Município � 3520-001 Nelas, pessoa coletiva de direito público NIPC 506834166, neste ato 
representado por José Manuel Borges da Silva, portador do Cartão de Cidadão n.º 07038284 
7ZZ8, válido até 03.07.2017, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal. ----------------
----- Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A AMA é responsável pelo desenvolvimento e gestão do Balcão do Empreendedor, o 
balcão único eletrónico no qual são disponibilizados serviços desmaterializados, incluindo o 
pagamento das taxas correspondentes por via eletrónica, no âmbito, entre outros, do 
Licenciamento Zero (LZ) e do Sistema de Indústria Responsável (SIR), aprovados, 
respetivamente, pelo Decreto-Lei n.º 48/2011 e pelo Decreto-Lei n.º 169/2012. ------------------
---- - Os pagamentos eletrónicos são suportados pelo sistema Multibanco comum no nosso 
País, através da Plataforma de Pagamentos da Administração Pública (PPAP), uma das 
componentes da Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública (iAP). -----------
------ - O processo requer a utilização de um ou mais �códigos de entidade multibanco�, que 
podem ser da AMA ou do Município, se este dispuser de um próprio. -----------------------------
---- Com o presente protocolo é regulado o sistema de pagamentos eletrónicos a utilizar pelo 
Município na cobrança de taxas relativas ao Licenciamento Zero e ao Sistema de Indústria 
Responsável através do Balcão do Empreendedor, e ainda os mecanismos de atualização de 
taxas e outros conteúdos informativos. ------------------------------------------------------------------ 
---- Cláusula Primeira � Objeto deste protocolo -------------------------------------------------------
----- 1. O presente protocolo estabelece o sistema de pagamentos eletrónicos a utilizar pelo 
Município de Nelas na cobrança de taxas relativas ao Licenciamento Zero e ao Sistema de 
Indústria Responsável através do Balcão do Empreendedor, bem como os mecanismos de 
atualização de taxas e outros conteúdos informativos a que as partes ora se vinculam. --------
------ 2. Para efeitos da parte final do número anterior, as partes declaram que os conteúdos 
informativos e as taxas disponibilizados no Balcão do Empreendedor à data de 15.10.2014 
estão atualizados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Segunda � Sistema de pagamento --------------------------------------------------------
---- 1. O Município utilizará o sistema Multibanco comum no nosso País, através da 
Plataforma de Pagamentos da Administração Pública (PPAP), na cobrança de taxas 
relativas ao Licenciamento Zero e ao Sistema de Indústria Responsável através do Balcão do 
Empreendedor. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A AMA garante as condições técnicas de utilização da PPAP referida no número 
anterior, sem encargos para o Município que consubstanciem receitas para a AMA. -----------
----- 3. Para efeitos do disposto no n.º 1, o Município notifica a AMA do código (ou códigos) 
de entidade Multibanco a utilizar nas referências para pagamento. --------------------------------
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----- 4. O(s) código(s) de entidade Multibanco referido(s) no número anterior deve(m) 
necessariamente  recorrer ao tipo de validação �Cheque Dígito�. --------------------------------- 
---- Cláusula Terceira � Atualização de taxas e conteúdos informativos ---------------------------
---- 1. A AMA obriga-se a manter atualizados os conteúdos informativos e as taxas do 
Município relativas ao Licenciamento Zero e ao Sistema de Indústria Responsável no Balcão 
do Empreendedor, nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Para efeitos do disposto no número anterior, a AMA tem o prazo de cinco dias úteis 
após notificação do Município para proceder à respetiva atualização. ----------------------------
------ Cláusula Quarta � Notificações ------------------------------------------------------------------- 
---- 1. As notificações entre as partes outorgantes decorrentes do cumprimento do presente 
protocolo são efetuadas via correio eletrónico para os endereços seguintes: 
serviços.portais@ama.pt, licenciamento.zero@cm-nelas.pt. ----------------------------------------
----- Os documentos remetidos por correio eletrónico vinculam as partes, devendo sempre 
incluir assinatura eletrónica qualificada nos termos legais, designadamente a existente no 
Cartão de Cidadão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Quinta � Disposições transitórias -------------------------------------------------------
---- 1. Enquanto o Município não notificar a AMA do seu próprio código (ou códigos) de 
entidade Multibanco para efeitos do n.º 3, da Cláusula Segunda, a AMA obriga-se a emitir as 
referências para pagamento utilizando um dos códigos de entidade Multibanco de que 
dispõe, nos termos do seu próprio contrato com o IGCP. -------------------------------------------- 
---- 2. O Município notifica a AMA do NIB da conta para onde devem ser transferidas as suas 
receitas enquanto se mantiver a utilização de código de entidade Multibanco da própria 
AMA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. A transferência das receitas referidas no número anterior é realizada pela AMA no 
prazo máximo de sete dias úteis. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Os custos imputados pelo IGCP a cada pagamento eletrónico destinado ao Município 
mas recebido por entidades Multibanco da AMA serão debitados pela AMA ao Município. ---
---- 5. O Município fica isento do pagamento dos custos referidos no número anterior até 
12.01.2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Sexta � Vigência ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente Protocolo produz efeitos a partir de 15.10.2014, e mantém-se em vigor 
enquanto não for resolvido por qualquer uma das partes, mediante notificação enviada à 
outra com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias relativamente à data pretendida para 
o seu termo.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente informou que estava em cima da mesa a minuta de um protocolo no 
âmbito da modernização administrativa que está em curso. ------------------------------------------               
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo, celebrado em 15 de outubro 
de 2014, entre a Agência para a Modernização Administrativa, I.P., e o Município de Nelas, 
relativo ao Licenciamento Zero e ao Sistema de Indústria Responsável, atrás descrito. -------- 
 

6 � RECURSOS HUMANOS 
 
(202/20141029)6.1.MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2015 � RATIFICAÇÃO DA 
DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2014 
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---- O Senhor Presidente informou a Câmara que este Mapa de Pessoal foi aprovado na 
reunião de 8 de outubro. O Senhor Vereador Adelino Amaral não esteve presente. O Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques invocou razões formais, razões de agenda para não vir à 
reunião preparatória do Orçamento que foi marcada de segunda feira de manhã para segunda 
feira ao fim do dia e razões formais para não ter aprovado o Orçamento, ou para se ter 
ausentado da discussão do Orçamento. Portanto, isto já seguiu para a DGAL porque o 
Executivo Municipal tinha 30 dias para pedir o parecer. Tem que ser entregue até ao final do 
mês de outubro o Orçamento, incluindo o Mapa de Pessoal, ao Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal para marcar a aprovação do mesmo. Portanto, para que não haja 
qualquer problema formal, sem prejuízo da clareza. O Mapa do Pessoal é igual ao do ano 
passado, com a alteração de uma estrutura orgânica que mete o Turismo. Portanto, não há 
admissão de pessoas, não se prolonga o Mapa de Pessoal. Relativamente a esta questão, foram 
tempestivamente transmitidos os documentos. -----------------------------------------------------            
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação tomada em reunião 
ordinária de 08 de outubro de 2014, do Mapa de Pessoal para o ano de 2015. --------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que, como na presente reunião estão a ser ratificados, quer o 
Mapa de Pessoal para o ano de 2015, quer as Propostas de Orçamento Municipal e das 
Grandes Opções do Plano para 2015, não se perdia nada que ambos os documentos fossem 
assinados, mas se houver algum impedimento da parte dos Senhores Vereadores, cada um 
tomará a posição que entender. --------------------------------------------------------------------------- 
 

7 � CONTABILIDADE 
 
7.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 11, E ÀS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO, N.º 10, DE 2014 � COMPETÊNCIA DELEGADA � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2014, n.º 11, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2014, n.º 10, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que no final do ano vai havendo um ajustamento de acordo 
com as necessidades da Câmara aquilo que ainda tem disponível. ----------------------------------   
(203/20141029)7.2.PROPOSTAS DE ORÇAMENTO MUNICIPAL E DAS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO PARA 2015 - RATIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA 
EM REUNIÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2014 
---- O Senhor Presidente afirmou que era a mesma justificação. Ele, relativamente ao 
Orçamento, está espelhado nas opções que lá estão, particularmente, o reforço das verbas para 
investimento, do FEF. Portanto, a estratégia de destinar do FEF, dos quatro milhões de euros 
do FEF, 60% para investimento e apenas 40% para despesas correntes. Além do mais também 
ver em termos de opções, quer de grandes obras, quer também das Freguesias, é o que 
também está lá espelhado. Portanto, há alguma delegação de competências nas várias 
Freguesias, particularmente na área do ambiente, da limpeza. As grandes obras para o 
próximo ano são as etar,s, que também estão contempladas, o Centro Educativo, a garantia do 
Centro Educativo. Portanto, achava que era um Orçamento que vai ter também uma execução 
rigorosa no sentido de conseguir baixar as despesas com o Pessoal em termos gerais e 
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também os fornecimentos de serviços externos e rebaixar as despesas correntes e aumentar as 
despesas de capital, progressivamente ir reduzindo a dívida de médio e longo prazo no sentido 
de a transformar no prazo deste mandato no valor de 1.5 a média das receitas correntes 
líquidas dos três anos anteriores, que são à volta de onze milhões de euros e, portanto, está o 
Orçamento e podia dizer à Câmara que a execução orçamental que tem este ano, portanto, vai 
bater, praticamente, quase 100% daquilo que foi previsto em termos orçamentais é o que vai 
ser realizado sem grandes discrepâncias com a diferença, eventualmente, de um saldo que 
permite uma amortização extraordinária de um empréstimo de um milhão trezentos e setenta 
mil euros e um saldo da conta favorável à Câmara à volta de um milhão de euros. Portanto, 
vai ser mais que executada a receita e mais que executada a diminuição da despesa corrente, 
como se vai ver depois na Conta de Gerência de 2014. -----------------------------------------------
----- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que não tendo participado na 
discussão do Orçamento pelas razões que invocou há pouco, mas não queria deixar passar a 
oportunidade de dizer que mais uma vez estava completamente de acordo com a proposta de 
Orçamento que depois viu porque o Senhor Presidente fez o favor de lha enviar e que, de 
facto, espelha aquilo que é a gestão de rigor, e a gestão, enfim, com os princípios da 
transparência, com os princípios de rigor, com os princípios da boa gestão e da saúde das 
instituições que lhe estão subjacentes e, portanto, ele estava completamente de acordo com a 
proposta de Orçamento. Ressalvava apenas aquilo que é uma evidência, que é a existência de 
uma dívida elevada, que foi herdada e do consequente encargo financeiro em juros, que 
também já tinha referido, que correspondem a um encargo anual, só para manutenção da 
dívida, de cerca de um milhão e meio de euros, que, de facto, inibem grandes investimentos. 
Não fora isso, concerteza, que haveria outras opções de investimento, no entanto, é de saudar 
também a opção pelo investimento na área ambiental e nas etar,s que o Senhor Presidente 
falou e que também merecem a sua aprovação. Só uma nota, até para responder a uma 
chamada de atenção que o Senhor Vereador Artur Jorge fez num ponto anterior que era o 
esquecimento das Freguesias. Ele partilhava dessa preocupação, não lhe chamaria 
esquecimento, achava que as Freguesias, de facto, merecem investimentos mais avultados, 
merecem bastante mais atenção por parte do Executivo Municipal. Pensava que o Senhor 
Presidente de Câmara, nos próximos Orçamentos e nas próximas distribuições dos 
investimentos a fazer, terá isso em consideração. Mas, parece-lhe que esquecimento é um 
adjetivo incorreto, ele diria mais não foram contempladas as Freguesias como mereciam e 
como deveriam ter sido em condições necessariamente diferentes. Achava que, de facto, todas 
as nossas Freguesias também merecem investimento de vulto e, concerteza, numa próxima 
oportunidade terão esses investimentos. Mas achava que o Senhor Presidente da Câmara e o 
Executivo Municipal, não foi por esquecimento, foi simplesmente por limitações também 
orçamentais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, de facto, não se ia 
pronunciar sobre o Orçamento porque só o recebeu depois da reunião de 8 de outubro de 2014 
e como o Senhor Presidente sabia muito melhor que ele, porque ele tirou o curso lá no tal 
aviário, a ratificação é só para corrigir o vício, ou o erro do ato, portanto, não é para discutir o 
ponto. Portanto, fica limitado a essa discussão. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente dirigiu-se ao Senhor Vereador Adelino Amaral, só para lhe dar uma 
informação, corrigir uns dados que o Senhor Vereador Adelino Amaral e que também se pode 
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refletir naquilo que é a preocupação do Executivo Municipal e que é a possibilidade de 
investimento nas Freguesias. A execução orçamental deste ano de 2014 vai refletir o custo 
com a dívida de quase dois milhões de euros, dois milhões de euros. È a amortização regular 
dos empréstimos, um milhão de euros, a amortização extraordinária do empréstimo, são 
trezentos e setenta e cinco mil euros, e mais quase seiscentos mil euros de juros. Portanto, dos 
dez milhões de euros da execução orçamental deste ano quase dois milhões de euros foram 
para entregar aos bancos. Portanto, é para que as pessoas percebam que 20% do Orçamento, 
um milhão e quatrocentos mil euros são despesas de investimento, a amortização do 
empréstimo de médio e longo prazo é despesa de investimento. O Executivo Municipal ficou 
privado, se tivesse metade deste valor e o distribuísse pelas Freguesias, se tivesse setecentos 
mil euros, não, novecentos mil euros, de um milhão e quatrocentos mil, setecentos mil euros e 
os distribuísse pelas Freguesias o trabalho que não se podia fazer nas Freguesias. Portanto, na 
execução orçamental deste ano o custo da dívida vai quase chegar aos dois milhões de euros 
na execução do ano que está a decorrer. -----------------------------------------------------------------
---- 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 uma abstenção, do Senhor 
Vereador, Dr. Manuel da Conceição Marques, ratificar a deliberação tomada em reunião 
ordinária de 08 de outubro de 2014, das Propostas de Orçamento Municipal e das Grandes 
Opções do Plano para 2015. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente afirmou que na declaração de voto do Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques vai consignar, concerteza, que uma vez que é uma ratificação e numa ratificação e 
apenas a correção de um vício formal, não estava em causa o próprio Orçamento e, portanto, é 
essa a declaração de voto, de certeza. --------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que não, não era, que o Senhor 
Presidente, mais uma veza, se tinha enganado, para o Senhor Presidente não tirar conclusões 
precipitadas dele. Não, não era isso que ele ia dizer, ia dizer que se absteve, como o faria na 
aprovação do Orçamento, pese embora ele tivesse alguma discordância mas que nesta reunião 
não se podia pronunciar e que estava a ver como o Senhor Presidente se enganou. -------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que então, pronto, estava enganado e pensava que hoje 
vinham para aí grandes propostas de melhoria do Orçamento. --------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente sabia que ele 
não as podia fazer pois o assunto era para ratificação. Que o Senhor Presidente tinha tirado o 
curso na Universidade de Coimbra e leu o Freitas do Amaral, vários Professores, vária 
doutrina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que nunca era tarde, nem era demais a oportunidade que 
temos para fazer propostas positivas para desenvolver as nossas terras e as nossas Freguesias. 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Presidente não dissesse 
isso pois o ponto era para ratificação, para não dizer isso, para não enganar as pessoas. --------
7.3.CABIMENTO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE FRUTA PARA OS ALUNOS DO 
ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO, DO CONCELHO 
DE NELAS � CONHECIMENTO 
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---- Presente a informação interna n.º 9330, datada de 14 de outubro de 2014, da Técnica 
Superior de Educação, Dr.ª Susana Alexandra Aires Leandro Almeida Cardoso, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Cabimento para a distribuição de fruta para os alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, do 
Concelho de Nelas ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Na sequência de reunião ocorrida entre este serviço, V. Exa. e o Sr. Presidente da 
Câmara venho por este meio solicitar o cabimento para a distribuição de fruta para os 
alunos do pré-escolar e três dias da semana para os alunos do 1º ciclo, tendo em vista a 
possibilidade de proceder ao desenvolvimento de um projeto do município que vise a criação 
e promoção de hábitos alimentares saudáveis, bem como promover o auxilio económico às 
famílias aliviando-as de um lanche diário das suas despesas. O custo previsto para o ano de 
2014 de 3.875,82� s/IVA e para o ano de 2015 de 9.301,97� s/IVA. --------------------------------
---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.� ----------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um Despacho do Senhor Presidente, 
datado de 17 de outubro de 2014, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Concordo. Para cabimento e compromisso. Para conhecimento em reunião de 
Câmara.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que a Câmara Municipal de Nelas, que não era obrigada a 
aderir a este Programa, decidiu aderir a este Programa e, portanto, no essencial, é num dos 
lanches ser fornecida uma peça de fruta. Permitia à Senhora Vereadora, rapidamente. ----------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas afirmou que era muito simples, o Executivo 
Municipal, para além de ter aderido ao regime da fruta escolar, que era um projeto que existe 
todos os anos. Nos últimos anos, no Município de Nelas não houve essa adesão. Para além do 
Executivo Municipal ter aderido ao regime da fruta escolar que permite distribuir dois dias 
por semana uma peça de fruta aos alunos do 1.º Ciclo e para este caso, que envolve um valor 
de cinco mil e oitenta e oito euros, isto é financiado pelo IFAP, o Executivo Municipal, para 
além de ter aderido a isto, achou que, para que este projeto faça algum sentido no sentido de 
desenvolvimento de práticas saudáveis alimentares, a distribuição da fruta não deve ser diária 
e deve ser também aos alunos do Pré-Escolar e daí um esforço adicional no sentido do 
Executivo Municipal fazer crescer este regime da fruta escolar para um projeto a que chama 
Fruticul. É um projeto que vai ser dada informação aos pais e encarregados de educação de 
todas as atividades pedagógicas que vão ser dinamizadas ao longo do ano para que, de facto, 
os miúdos adquiram hábitos saudáveis alimentares. Vai permitir libertar os pais do encargo 
com um dos lanches, o lanche da tarde será uma peça de fruta, quem quiser complementar 
com alguma coisa pode fazê-lo. Portanto, só esclarecer isto mesmo, o regime da fruta escolar, 
que é financiada pelo IFAP distribui duas peças de fruta, distribui uma peça de fruta dois dias 
por semana apenas aos alunos do 1.º Ciclo. O Executivo Municipal vai distribuir ao Pré-
Escolar e Primeiro Ciclo dos dois Agrupamentos uma peça de fruta por dia. ---------------------
----- O Senhor Presidente afirmou que o acréscimo com o encargo financeiro voluntário por 
parte da Câmara, porque a isso não era obrigada, para este ano de 2014 são 3.875,00 euros. O 
Executivo Municipal estava a reforçar a componente que o Senhor Arlindo tantas vezes tem 
referido aqui relativamente ao apoio alimentar aos miúdos que vão para a Escola sem o 
pequeno almoço. Portanto, o Executivo Municipal está a reforçar esta componente da fruta 
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escolar já para este ano em 3.875,00 euros e para o ano de 2015 em 9.301,00 euros, que é o 
custo previsto para o reforço deste Programa. Portanto, seguramente, está dado conhecimento.  
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
 

8 - OBRAS PARTICULARES 
 
8.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO 
8.1.1.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 02 e 22 de outubro 
de 2014, a qual fica anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. --------------
8.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças de 
construção emitidas no período compreendido entre 03 e 22 de outubro de 2014, a qual fica 
anexa a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------ 
8.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, 
INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos, comunicações prévias, 
loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados na 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares - Serviço Administrativo de Obras, 
no período compreendido entre 02 e 22 de outubro de 2014, a qual fica anexa a esta ata 
(Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------- 
(204/20141029)8.2.RELAÇÃO DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS 
DO ART.º 71.º, DO DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM 
POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade das licenças e admissão de 
comunicação prévia, caducadas, precedidas de audiência prévia, constantes na relação 
elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares � Serviço 
Administrativo de Obras, nos termos do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com posteriores alterações, no período compreendido entre 02 e 22 de outubro de 2014, a qual 
fica anexa a esta ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------- 
(205/20141029)8.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
REGIME DE COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: 
MOITINHAL, FREGUESIA DE NELAS. COMPROPRIETÁRIOS: LUÍS CÂNDIDO 
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DE JESUS ALVES DA COSTA E ROSA BRANCA ALVES DA COSTA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 9373, datada de 16 de outubro 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/A14P02/25. Registo de entrada n.º 9411, de 16/10/2014. ----------
----- Comproprietários: Luís Cândido de Jesus Alves da Costa e Rosa Branca Alves da Costa. 
Local: Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Enquadramento legal: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. O parecer 
só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta 
parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela 
exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -- 
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os dois comproprietários solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de terreno rústico, sito à �Moitinhal�, artigo n.º 356, localizado em Nelas, 
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 Luís Cândido de Jesus Alves da Costa e 
Rosa Branca Alves da Costa, de um prédio rústico, sito à �Moitinhal�, inscrito na matriz 
predial rústica da Freguesia de Nelas sob o artigo n.º 356, sendo ½ a favor de cada um, nos 
termos e de acordo com a informação interna n.º 9373, da Unidade Orgânica de Planeamento, 
Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás descrita. ----------------- 
(206/20141029)8.4.LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO � CONSTRUÇÃO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM A CAPACIDADE 
TOTAL DE 67,48 M3. REQUERENTE: ROGER PEDRAIS, UNIPESSOAL, LD.ª. 
LOCAL: RAPOSEIRA, RUA DA ESTAÇÃO, EM CANAS DE SENHORIM � 
APROVAÇÃO   
---- Presente a informação interna n.º 9199, datada de 07 de outubro de 2014, da Unidade 
Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licenciamento administrativo � Construção de posto de abastecimento de combustíveis 
com a capacidade total de 67,48 m3. Requerente: Roger Pedrais, Unipessoal, Ld.ª. Local: 
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Rua da Estação, sito à �Raposeira�, localidade e freguesia de Canas de Senhorim. Processo: 
01/66/2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Pretensão: A empresa requerente solicita licença administrativa para a construção de 
um Posto Abastecimento de Combustíveis líquidos de gasolinas, gasóleos e GPL auto com 
capacidade total de 67,48 m3, num prédio rústico, com a área de terreno de 2.075,00 m2, 
registado na respetiva matriz sob o artigo n.º 8122 e descrito na certidão de registo predial 
da Conservatória sob o n.º 3990/19980707. � Está conforme. --------------------------------------
---- 2 � Instrução do processo (n.º 11.º da Portaria 232/2009 de 11/03 e Portaria n.º 
1188/2003 de 10/10, alterado pela Portaria n.º 1515/2007 de 30/11). � Está conforme. --------
---- 3 � Apreciação do projeto de arquitetura (n.º 1 do artigo 20.º do D.L. n.º 555/99, de 
16/12 com posteriores alterações): ---------------------------------------------------------------------- 
---- a) Conformidade com o Regulamento do PDM de Nelas: ---------------------------------------
---- A pretensão localiza-se em Solo Urbano, Espaço Urbano de Baixa Densidade, de acordo 
com a Secção VII do Capitulo II do Título VI, artigo 71.º e 72.º do Regulamento do PDM de 
Nelas, publicado em Aviso n.º 33/2014 de 02/01, 2ª série do Diário da República. � Está 
conforme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública. � Está conforme. ----------
---- c) Aspeto exterior, inserção urbana, paisagística. � Está conforme. ---------------------------
----- d) Outras normas e regulamentos em vigor. � Está conforme. ---------------------------------
----- 1. Decreto-Lei n.º 302/2001. D.R. n.º 272, Série I-A de 2001-11-23 - Estabelece o novo 
quadro legal para a aplicação do Regulamento de Construção e Exploração de Postos de 
Abastecimento de Combustíveis. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Decreto-Lei n.º 260/2002. D.R. n.º 271, Série I-A de 2002-11-23 � Transfere para as 
câmaras municipais o licenciamento de áreas de serviço que se pretende instalar na rede 
viária municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, estabelece no artigo 17.º, n.º 2, alínea c), que é da 
competência dos órgãos municipais o licenciamento de áreas de serviço que se pretenda 
instalar na rede viária municipal. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Portaria n.º 362/2005. D.R. n.º 65, Série I-B de 2005-04-04 � Altera o Regulamento de 
Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis, anexo à Portaria n.º 
131/2002, de 9 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Portaria n.º 131/2002. D.R. n.º 34, Série I-B de 2002-02-09 � Aprova o Regulamento 
de Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis. ----------------------
---- 5. Decreto-Lei n.º 217/2012. D.R. n.º 195, Série I, de 2012-10-09 - Procede à quarta 
alteração e à republicação do Decreto-Lei n.º 267/2002 de 26 de Novembro, que estabelece 
os procedimentos e define as competências para efeitos de licenciamento e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos do petróleo e postos de abastecimento de 
combustíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Outras informações relevantes: ------------------------------------------------------------------
---- - Enquadramento Legal: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na atual redação, estabelece os 
procedimentos e as competências do licenciamento de instalações de armazenamento de 
produtos de petróleo e de postos de abastecimento de combustíveis. ------------------------------- 
---- 2. Nos termos do artigo 5.º --------------------------------------------------------------------------- 
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---- Licenciamento municipal ----------------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 1 - É da competência das câmaras municipais: -----------------------------------------------
---- a) O licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo (volumes < 
50,00 m3); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) O licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis não localizados nas redes 
viárias regional e nacional; ------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A autorização para a execução e entrada em funcionamento das redes de distribuição, 
objeto do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de Maio, quando associadas a reservatórios de GPL 
com capacidade global inferior a 50 m3. ---------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 12.º - Vistorias --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - As vistorias têm em vista o cumprimento dos regulamentos aplicáveis e, em geral, a 
garantia da segurança de pessoas e bens e são efetuadas pela entidade licenciadora ou por 
uma comissão por ela constituída para o efeito, nos termos estabelecidos na portaria a que se 
refere o artigo 4.º, sendo lavrado auto das respetivas conclusões. ---------------------------------- 
---- 2 - A comissão de vistorias é convocada, pela entidade licenciadora, com a antecedência 
mínima de 10 dias sobre a data da realização da vistoria. ------------------------------------------- 
---- 3 - A vistoria inicial destina-se a avaliar o local, podendo ser impostas condições e 
prazos julgados convenientes para a construção e exploração das instalações. ------------------
---- 4 - A convocatória para a vistoria inicial deve ser emitida até 10 dias após a receção dos 
pareceres das entidades consultadas. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a Portaria n.º 1188/2003 de 10 de Outubro, 10.º - Vistoria inicial ---------
---- Tendo recebido o comprovativo de pagamento da taxa devida, a entidade licenciadora 
efetua a vistoria inicial, após prévia convocatória das entidades participantes nos termos dos 
n.os 1 a 4, do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, tendo em consideração o seguinte: -----
---- - a) A vistoria inicial contará com a participação, pelo menos, da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC), salvo se a entidade licenciadora dispensar a realização da vistoria 
inicial, tendo em atenção a dimensão do projeto e se considerar que a documentação 
apresentada pelo promotor proporciona informação suficiente; ------------------------------------
---- 4 - Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1 � Tendo em consideração que este projeto de licenciamento foi precedido de um pedido 
de informação prévia n.º 04/2011 (com parecer favorável da ANPC, referência P-
052195/2011 � n.º 92 de 11/03/2011), com ofício de deferimento n.º 1416 de 28/03/2011, pese 
embora já não se encontrar válido desde 28/03/2012, julgo que se poderá dispensar a 
vistoria inicial, nos termos da Portaria n.º 1188/2003 de 10 de Outubro, ponto 10.º. -----------
---- 2 � Caso V. Ex.ª concorde com o referido no ponto anterior, de acordo com o disposto no 
Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 26/2010 de 30/03 e pelo 
Decreto-Lei n.º 28/2010 de 02/09 e ainda de acordo com o D.L. 267/02, de 26 de novembro 
na atual redação do Decreto-Lei n.º 217/2012 de 09 de outubro, nada a opor à aprovação do 
projeto de arquitetura de instalação do Posto de Abastecimento com 67,48 m3, desde que 
cumpridas todas as disposições previstas nas suas peças escritas e desenhadas, bem como no 
R.G.E.U., no P.D.M., e outra legislação aplicável. ---------------------------------------------------- 
---- 3 � A empresa requerente deverá apresentar o termo de responsabilidade pela direção 
técnica e de fiscalização da obra, nos termos do Anexo da Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, 
antes do levantamento da licença de construção e o respetivo seguro de responsabilidade 
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civil com o montante mínimo de 250.000 � (responsável pela execução). -------------------------
---- 4 � Nos termos da deliberação da Câmara Municipal de 10/07/2007, a empresa 
construtora deverá apresentar um seguro de responsabilidade civil com o montante mínimo 
de 1.350.000 �. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 � Mais informo que o requerente deverá apresentar os projetos de engenharia das 
especialidades assinalados, no prazo máximo de seis meses, de acordo com o n.º 11.º da 
Portaria 232/2008 de 11/03, com posteriores alterações: -------------------------------------------- 
---- - Fichas eletrotécnicas ou declaração de aprovação da EDP; ---------------------------------
---- - Projeto de arranjos exteriores; -------------------------------------------------------------------- 
---- - Termos de responsabilidade pela elaboração dos projetos acima mencionados. ----------
---- 6 � Mais informo que a vistoria final deve ser requerida pelo promotor, após execução da 
instalação e dentro do prazo que lhe tenha sido fixado para a respetiva conclusão. -------------
---- 7 � Quando da entrega dos projetos de especialidades, deverá apresentar cópia do 
Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão de Hélder de Almeida Dias dos Santos, a fim 
de se validar a assinatura do requerimento do pedido. -----------------------------------------------
---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.� ----------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente informou a Câmara tratar-se de uma nova bomba de combustíveis 
que vai ser construída ao lado daquela média superfície Feira. -------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento administrativo para 
construção de posto de abastecimento de combustíveis, com a capacidade total de 67,48 m3, 
em que é requerente a firma Roger Pedrais, Unipessoal, Ld.ª., sito à �Raposeira�, Rua da 
Estação, na Vila e Freguesia de Canas de Senhorim, Concelho de Nelas, a que corresponde o 
processo n.º 01/66/2014, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 9199, da 
Unidade Orgânica de Planeamento, Gestão Urbanística, Ambiente e Obras Municipais, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

9 � LICENCIAMENTOS DIVERSOS 
 
9.1.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. -------------- 
(207/20141029)9.2.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. --- 
(208/20141029)9.3.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   
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a relação de processos deferidos/ 
indeferidos pelo Senhor Presidente da Câmara, no período compreendido entre 03 e 22 de 
outubro 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. ------ 
 

10 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- O Senhor Presidente informou que estava aberto o Período reservado ao Público. 
Inscreveram-se para intervir o Senhor Arlindo Rodrigues Duarte e o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Senhorim, António Morais Amaral Rodrigues. ------------------------------
---- O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte afirmou que em relação à Barragem de Girabolhos a 
empresa já tem escritórios montados em Paranhos, na zona de Vale de Igreja e componentes 
acessórios e queria dizer a todos os presentes que não estava ali como Oposição, ele estava ali 
como simples cidadão comum do Concelho de Nelas, tentará colaborar com todas as pessoas 
dentro do Concelho de Nelas e por isso não era Oposição nenhuma. Foi dito na sua presença, 
por telefone que o Senhor Presidente fez e ele não queria falhar, mas achava que era com a 
Senhora Dr.ª Alexandra, se não era, pedia desculpa, pois era Dr.ª disse que iam já começar a 
dar a fruta em outubro. Ele deslocou-se a duas Escolas da sua Freguesia e a mesma fruta ainda 
não chegou lá. Portanto, na Escola do Fojo e na Escola da Feira, a fruta ainda não chegou a 
estas Escolas. Por isso, achava que, mais uma vez, prova-se que os Serviços estão a falhar à 
palavra do Senhor Presidente, o Senhor Presidente é que fica com a palavra. ---------------------
---- O Senhor Presidente informou o Senhor Arlindo Rodrigues Duarte que tinha indicação 
que a distribuição da fruta ia começar em novembro. -------------------------------------------------
---- O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte afirmou que foi dito na sua presença, pois o Senhor 
Dr. teve a amabilidade de pôr o seu telemóvel em alta voz e ouviu dizer à Senhora Dr.ª 
Alexandra que iam começar a distribuir a fruta em no dia, se não se enganava, 5 de outubro e 
não em novembro. Por isso quem ficava mal era o Senhor Dr. que vai ser julgado daqui por 
três anos. Queria deixar o seu reparo pelo seu descontentamento pela falta dos Senhores 
Vereadores o Dr. Artur Jorge, a Dr.ª Rita, a Dr.ª Sofia, e o Dr. Alexandre pela ausência na 
reunião de complemento da última Assembleia da Câmara. Não estava a incluir o Senhor 
Adelino, porque não estava presente nessa reunião de Câmara, o Senhor Dr. Marques, que 
também nesse mesmo dia justificou que não iria estar presente por compromissos já 
assumidos anteriormente. Portanto, o seu descontentamento. Por este motivo, foi só recebido 
pelo Senhor Presidente, que o recebeu com toda a sua simpatia. Todos os assuntos 
apresentados por mim foram discutidos com toda a serenidade e respeito mútuo, a qual ele 
agradecia. Já tinha falado da Senhora Dr.ª Alexandra. Sobre a eletricidade, que ele tanto tem 
apelado já há cerca de um ano, as luzes continuam a estar fundidas. Continua a fazer o 
caminho às escuras. Há outra rua, também, quem vai das Escolas, antes de chegar ao 
Complexo Desportivo, também à esquerda, não sabia o nome da rua porque, infelizmente, as 
placas continuam a não estar postas, também completamente às escuras. Continua a ver as 
caminhadas em Canas de Senhorim às escuras. Portanto, isto já há um ano que ele anda a 
tentar, não é a lutar, é a tentar que se resolva este problema e até à presente data ainda nada 
foi feito. Também queria fazer um pedido a este Executivo na pessoa do Senhor Presidente 
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para que mandasse alguém à Rua do Freixieiro, no princípio da Rua do Freixieiro, há lá umas 
árvores grandes, enormes, plátanos, para que cortassem arrancas porque a Camionagem 
Marques já ameaçou que iria deixar de passar lá se as ramas não fossem cortadas porque 
riscam os autocarros. Também sugeria as tais obras que foram solicitadas por ele e que o 
Senhor Presidente diz que iria mandar fazer sobre aquelas águas na Rua do Freixieiro. 
Atualmente, também há outras águas já a enlodar a estrada, mesmo com este tempo, podiam 
lá passar e ver. São águas que vêm de propriedades particulares, que meteram para lá água e 
aquilo, realmente, tem que ser canalizada para o saneamento. Sobre as lombas, já estamos no 
ano escolar, temos as crianças ali diariamente, a sair do Jardim Escola João de Deus, só 
solicitava, mais uma vez, que fosse postas lá umas lombas aí e em frente aos prédios. As ruas, 
achava que nas últimas semanas, duas semanas, pelo menos, não se vê ninguém nas ruas a 
limpar ruas na Freguesia de Canas de Senhorim e noutras Freguesias do Concelho, porque ele 
tem dado voltas e não via ninguém. Portanto, sugeria que o Senhor Presidente, que é uma das 
suas bandeiras, que é, realmente, a limpeza de ruas e caminhos do nosso Concelho, que 
mantivesse essa bandeira. Ficam aqui as suas sugestões. Esperava o bom senso do Senhor 
Presidente para que neste ano não ande a ser picado pelas silvas nas ruas e que ande com os 
pés encharcados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim, António Morais Amaral 
Rodrigues, afirmou que era só para explicar que aquele caminho que o Senhor Presidente 
esteve a falar, que fazia-se os muros de qualquer maneira lá em Senhorim, desse Senhor que 
tinha que se pagar, fez-se o muro porque ele tinha lá um muro feito e alargou-se e fez-se o 
muro. Não se andou mais para a frente, não se fez mais muro nenhum porque ele não tinha 
muros e queria que se fizessem muros nas matas. Ele telefonou ao Senhor Dr. Manuel 
Marques e disse-lhe, ele quer, para aonde veio agora o caminho, está feito, eles queriam 
muros por todo o lado. Valia mais tirar-se a máquina de lá e foi a máquina retirada e ficou 
onde ficou. Mas aquele muro foi feito porque já lá estava o muro e alargou-se o que se tinha a 
alargar, derrubou-se o muro e depois teve que se fazer, é normal. Outra situação, tinha andado 
em Vila Ruiva com o Senhor Dr., na carrinha e o Senhor Cândido, a ver os caminhos, onde 
um caminho que vai para o Carvalhal, estava em condições, com brita, e estava tudo em 
condições e a motoniveladora andou lá e levou a brita e a terra para dentro de um valado que 
ele lá tinha. Aquilo há muitos anos que não servia, mas não interessa, era seu. Ele veio à 
Câmara falar com o Senhor Dr. há cerca de duas semanas e o Senhor Dr. disse-lhe que as 
retroescavadoras andavam presas por arames. Ele também não esteve para insistir. Mas qual 
não foi o seu espanto quando, passados três dias, a retroescavadora e um camião, andaram lá 
nesse caminho, a cem metros, a levarem terra, ou saibo daqui de Nelas para lá e o que tinham 
que tirar não tiraram. Era isso que ele tinha que dizer ao Senhor Presidente. ----------------------
---- O Senhor Presidente afirmou que o Senhor António Morais Amaral Rodrigues era 
também Presidente da Junta da Freguesia de Senhorim e ele, Senhor Presidente, depois 
conversa com a Junta de Freguesia, não ia acrescentar mais nada. E dizia uma coisa ao Senhor 
António Morais Amaral Rodrigues, que o deixasse dizer uma coisa, vai dizer, iam fazer uma 
reunião, que não tivesse problemas sobre isso. O Senhor Presidente não queria era que 
houvesse um mau relacionamento institucional entre a Junta de Freguesia de Senhorim e a 
Câmara Municipal de Nelas por razões políticas e por razões de outra natureza em que ainda 
acaba por ficar prejudicado é a população da Freguesia de Senhorim se não houver uma boa 
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sintonia entre a Câmara Municipal de Nelas e a Junta de Freguesia de Senhorim. O Senhor 
Presidente ia fazer tudo para que esse bom relacionamento institucional se mantenha, que seja 
feitos investimentos na Freguesia de Senhorim, que isso passe, preferencialmente com o 
conhecimento da Junta de Freguesia de Senhorim. Mas o Senhor Presidente queria dizer mais 
uma coisa ao Senhor António Morais Amaral Rodrigues, as competências legais da Câmara 
estão fixadas na lei, e as competências legais das Juntas de Freguesia também estavam. 
Portanto, tinham que respeitar as competências legais uns dos outros e iam entender-se e falar, 
seguramente sobre isso porque a manifestação disse era o facto do Senhor António Morais 
Amaral Rodrigues estar nesta reunião de Câmara, estava a ver, se calhar com menor atenção 
da parte do Senhor Presidente da Câmara, alguma desconformidade, ou de sintonia entre 
aquilo que a Câmara pretende fazer e aquilo que a Junta de Freguesia de Senhorim também se 
preocupa em fazer. A Câmara Municipal de Nelas não vai deixar de fazer em Senhorim tudo 
aquilo que tem competência legal para fazer, quer a Junta de Freguesia de Senhorim queira, 
ou não queira. Portanto, isso é uma prerrogativa legal da Câmara Municipal, portanto, em 
Senhorim não há uma Câmara Municipal, há uma Junta de Freguesia e, portanto, a Câmara 
Municipal vai fazer em Senhorim as lombas que quiser, compor os caminhos que quiser, fazer 
os investimentos que quiser, porque foram legitimados democraticamente para isso. ------------
---- O Senhor Presidente ditou para a ata que o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques se 
ausentou no início da leitura da minuta da ata. --------------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às treze horas e quarente e sete 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, 

 
__________________________________________  


