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ATA N.º 24 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SETE DE 
NOVEMBRO DE DOIS MIL E TREZE  

 
---- Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, 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: 1.100.664,69 � (um milhão cem mil seiscentos 
e sessenta e quatro euros e sessenta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
179.910,60� (cento e setenta e nove mil novecentos e dez euros e sessenta cêntimos). --------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, declarou aberta a 
reunião, desejou os bons dias a todos os presentes e pôs á consideração da Câmara se o 
Senhor Jornalista Fernando Neto podia estar presente na sala de reuniões, facto a que nenhum 
Vereador se opôs. Seguidamente, referiu-se às atividades desenvolvidas por ele, Presidente da 
Câmara, pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges e pela 
Vereadora Senhora Dr.ª Sofia Relvas Marques. Realçou a divulgação da atividade referente 
ao incentivo à criação de microempresas, tendo já decorrido duas sessões de esclarecimento 
no Cine-Teatro Municipal, as quais foram muito participadas, frisando a necessidade absoluta 
de criação de emprego nos tempos difíceis que se vivem. Referiu-se a outra atividade que foi 
a adesão ao Dia Mundial da Reflorestação, tendo sido plantados carvalhos no lugar de 
Raposeira, em Canas de Senhorim, e na Av.ª Eng.º Luís de Almeida, em Nelas, árvore pela 
qual o falecido Senhor Eng.º tinha muito apreço. Referiu, ainda, outra iniciativa, também 
lançada pela Autarquia, intitulada SOS Buraco, existindo uma equipa para esse efeito, 
visando tapar, rapidamente, pequenos buracos que vão aparecendo nas vias municipais, de 
acordo com os alertas lançados pelos Munícipes, contribuindo, assim, para uma política de 
proximidade com as populações e evitando a degradação das vias municipais. Informou, 
ainda, que vai mandar proceder à reparação dos buracos existentes no soalho e nas paredes do 
edifício dos Paços do Concelho. -------------------------------------------------------------------------- 
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---- Interveio, seguidamente, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João 
Simões Borges, afirmando que, em relação ao Dia Mundial da Reflorestação, embora a 
Autarquia tivesse aderido tardiamente, foram plantados cerca de 100 árvores em Canas de 
Senhorim, provenientes da Quinta da Cerca, em colaboração com a Junta de Freguesa, que 
procedeu à limpeza do terreno na Raposeira. Em Nelas, foram plantados cerca de 80 árvores 
na Av.ª Eng.º Luís Almeida, oferecidas pela Junta de Freguesia, entre elas, carvalhos e outras 
árvores, em colaboração com os Escuteiros e com os Bombeiros. Falou, também, no Projeto 
A Minha Rua, através do qual os munícipes podem comunicar com a Câmara, enviando 
queixas de algo que esteja mal, para assim a Câmara poder intervir rapidamente. ----------------
---- Interveio, de seguida, a Vereadora Senhora Dr.ª Sofia Relva Marques, afirmando que 
durante este primeiro mês de trabalho na Autarquia o Executivo Municipal já deu muitas 
respostas para o exterior, nomeadamente no projeto de criação de microempresas, 
incentivando os desempregados a criar a sua própria empresa, tentando ir ao encontro do 
anseio das populações, tendo sido realizadas duas sessões de esclarecimento com os 
comerciantes locais, desempregados, curiosos, etc., para terem um apoio interno da Câmara, e 
apoio externo da Associação de Desenvolvimento do Dão, em colaboração com a Empresa 
Lopes & Garcia e com a Associação Empresarial de Mangualde. Informou, ainda, que a 
estratégia seguida pelo atual Executivo está a ter muito bons resultados. Por fim, informou 
que o Senhor Presidente da Câmara é Vice-Presidente da Associação de Desenvolvimento do 
Dão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, apresentou uma 
proposta de voto de repúdio, em virtude de na última reunião de Câmara o Senhor Vereador 
Artur Jorge dos Santos Ferreira ter afirmado que havia a possibilidade de o Executivo poder 
baixar as taxas dos serviços municipais, no caso da derrama, ou no caso dos 5% do IRS. 
Afirmou que foi consultar os serviços e que foi informado que, devido ao facto da Câmara 
Municipal ter uma dívida de cerca de 14 milhões de euros, devido ao facto do Executivo 
anterior ter assinado um documento, em 22 de maio de 2013, no âmbito do Programa de 
Apoio à Economia Local, muito gravoso para o Município e também pela consulta dos 
documentos legais, tal baixa de impostos não é possível, daí a sua proposta de voto de 
repúdio, para que fique bem claro que não é o atual Executivo Municipal que não quer baixar 
os impostos municipais, mas sim devido à situação herdada do anterior Executivo. Afirmou, 
também, que, atualmente, correm esgotos a céu aberto na Ribeira da Pantanha, existem ratos 
no Edifício Multiusos e as estradas municipais estão cheias de buracos. De seguida, leu várias 
diretivas que o Executivo Municipal está obrigado a cumprir, por força da assinatura do 
documento do Programa de Apoio à Economia Local. Reafirmou que a situação económica da 
Autarquia, herdada do anterior Executivo Municipal, é muito grave e que não fiquem dúvidas 
que, na presente data, o Executivo Municipal está obrigado a manter todas as taxas no valor 
máximo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que havia um equívoco da 
parte do Senhor Presidente da Câmara, que as atas, quer da primeira reunião, quer da segunda, 
não refletem o que se passa nas reuniões. Afirmou que tinha dito na última reunião, realizada 
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em 13 de novembro de 2013, que, neste momento, não se podia mexer na taxa do IMI, mas 
que, anualmente havia a possibilidade de se fazer uma revisão do PAEL e assim rever as taxas 
e que desde que a Câmara tivesse essa possibilidade, podia então baixar as taxas municipais. 
Afirmou, também, que as taxas municipais sempre estiveram no máximo e que era mal o 
Executivo prescindir dessa receita, mas como o Município já perdeu 123 funcionários, estava 
alcançado um dos parâmetros do acordo celebrado no âmbito do PAEL, visto que assim o 
Executivo diminuiu a despesa corrente e já poderia ter alguma margem de manobra. -----------
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que tinha 
informações de que não podia mexer nas receitas próprias do município e que era demagógico 
o Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira falar nisso logo na primeira reunião deste 
Executivo. Tinha que encarar as candidaturas a um próximo Quadro Comunitário de Apoio, 
no âmbito da ADD, mas que para isso tinha de ter alguma folga financeira, tinha muitos 
problemas para resolver, como era o caso da Zona Industrial da Ribeirinha, em Canas de 
Senhorim, onde um camião mal consegue entrar para fornecer cimento a uma empresa que se 
está lá a instalar, tinha também de cumprir os compromissos com os bancos que emprestaram 
dinheiro à Câmara, sabia que o Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira não foi mal 
intencionado, mas o que é facto é que o Executivo Municipal tem muitos projetos para o 
Concelho mas não tem capacidade financeira. Afirmou, também, que este Executivo 
Municipal vai reduzir custos com o pessoal político, vai reduzir custos em telefones, vai 
analisar o problema da faturação da água pois soube que 30% da água comprada não é 
cobrada, logo neste momento não pode mexer nas receitas próprias da Câmara, como é o caso 
da derrama e do IMI. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que sempre disse que era 
quase impossível mexer nas taxas e politicamente achava que o voto de repúdio era uma 
forma do Senhor Presidente da Câmara justificar o facto de não mexer nas taxas. Sabia que as 
transferências do Poder Central para o Poder Local eram cada vez menores e que também não 
via como se podia mexer nas taxas municipais. No entanto, caso o Executivo quisesse rever as 
taxas isso era possível. De seguida, informou que como não foi realizada uma sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal, em novembro, a taxa do IMI fica no mínimo. -------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que não havendo deliberação da Assembleia 
Municipal mantêm-se a taxa do ano anterior. ---------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira informou que no dia anterior a esta 
reunião tinha visto que não havendo deliberação a taxa fica, no ano seguinte, no valor 
mínimo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Seguidamente, interveio o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral começando por 
desejar os bons dias a todos os presentes e afirmou que se associava à dinâmica deste 
Executivo Municipal e que em relação á questão das taxas municipais, levantada pelo Senhor 
Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira, havia duas questões. A primeira é que não era 
verdade que as taxas do município sempre tenham estado no máximo, tal facto só aconteceu a 
partir de 2010, que para ele, Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, era uma questão 
muito importante, pois nos Executivos Municipais do Partido Socialista as taxas municipais 
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nunca estiveram no valor máximo, julgava que em 2010, com efeitos para 2011 é que isso 
aconteceu. A segunda questão tinha a ver com o facto do Executivo anterior, do partido do 
Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira, ter degradado e desgraçado as finanças 
municipais, mas que sabia que quando houver possibilidade de baixar as taxas municipais isso 
será feito, comprometendo-se ele próprio a pedir ao Senhor Presidente da Câmara para que tal 
aconteça. Sabia que na presente data havia a necessidade absoluta de não poder mexer nas 
taxas e que o Executivo anterior, em 8 anos, contribuiu para a elevação das taxas para o 
máximo. Afirmou, também, que o Partido Socialista sempre se opôs a essa elevação das taxas 
para o máximo e que tudo fará para baixar as taxas quando tal for possível. Continuou, 
afirmando que, em relação às iniciativas deste Executivo Municipal, já se nota alguma 
diferença, já estão limpos os estaleiros municipais, já se notava a intervenção do Projeto SOS 
Buraco, pena era que o Executivo Municipal não pudesse intervir no buraco financeiro que 
tinha herdado, mas esse buraco vai demorar 20 anos a ser tapado devido ao diminuir de 
receitas e a outros problemas que vão aparecendo. Em relação ao plantio das árvores e á 
manutenção da mancha verde, fica agradado com a homenagem feita ao falecido Eng.º Luis 
Almeida, e também com o esforço do atual Executivo Municipal para que todos os espaços 
verdes sejam preenchidos com árvores, com relvas, com jardins, em vez de alcatrão. Afirmou, 
também, que seria bom haver colaboração entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia 
para se proceder à limpeza de baldios e maninhos, embora sejam da responsabilidade das 
Juntas de Freguesia. Pediu ao Executivo Municipal para estudar a questão da iluminação 
pública, ver a forma mais racional, garantindo o mínimo de iluminação pública, sem pôr em 
causa a segurança das pessoas. Elogiou o Projeto A Minha Rua, considerando-a uma boa 
iniciativa, pois, assim, a Câmara tem um espaço onde as pessoas podem apresentar as suas 
pequenas queixas. Afirmou que a promoção de emprego também era uma boa prioridade do 
atual Executivo, visto haver desemprego no Concelho, não por culpa do anterior Executivo 
mas devido à conjuntura atual, para que o Concelho de Nelas volte a ter a força económica 
que já teve noutros tempos. Afirmou, também que, em relação à questão da água, há, de facto, 
pessoas que não a pagam e a Câmara deve fazer uma inspeção à rede, detetar fugas e impor 
uma igualdade entre cidadãos e não haver desperdício de água em torneiras a pingarem em 
jardins públicos. Em relação às contas do município, afirmou que, se de facto foram feitas 
obras sem haver fundos disponíveis, o Senhor Presidente da Câmara deve pedir à tutela para 
haver uma inspeção às referidas contas. Afirmou, ainda, em relação ao ambiente, tem havido 
denúncias, tem havido contra-ordenações e coimas e que o Executivo Municipal deve pedir 
ajuda ao Ministério do Ambiente para evitar mais coimas e contra-ordenações como por 
exemplo, em relação ao problema da Ribeira da Pantanha. ------------------------------------------ 
---- Como já decorriam cerca de 60 minutos no Período de Antes da Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente pediu à Câmara para alargar o referido Período por mais 15 minutos. ----------------
---- Interveio, de seguida, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmando 
que se penitenciava por questões que antes tinha tido com o Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral, mas que ele o tinha sensibilizado. Afirmou que, em relação à questão da água 
e como o atual Executivo apenas tinha um mês de mandato, era natural que não soubesse tudo 
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e que existia uma carta da Câmara Municipal de Mangualde em que assumia que devia 300 
mil euros à Câmara Municipal de Nelas, que a faturação da água baixou em cerca de 150 mil 
euros, que era verdade que a Câmara Municipal de Nelas pagava água à Câmara Municipal de 
Mangualde e de facto consumia cerca de 50% da água que pagava, mas que ele, por respeito à 
Câmara Municipal de Mangualde, onde é jurista, não ia dizer mal da política da Câmara 
Municipal de Mangualde e que quando o Partido Socialista dizia na rua que a Câmara 
Municipal de Nelas devia água à Câmara Municipal de Mangualde, de facto era o contrário 
que se verificava. Em relação às faturas por pagar, que o atual Executivo encontrou, também 
ele, em 2005, encontrou faturas irregulares de um empreiteiro. ------------------------------------- 
   

 ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
1.1.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, REALIZADA 
EM 13 DE NOVEMBRO DE 2013 
---- Em relação á ata da reunião ordinária anterior, realizada em 13 de novembro de 2013, 
como ela só chegou á posse dos Senhores Vereadores no dia anterior, o Senhor Presidente da 
Câmara afirmou que se eles quisessem podia ser retirada na reunião e ser votada e aprovada 
na próxima reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, se ela fosse votada 
na presente reunião, ele iria votar contra. --------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que era difícil fazer as atas, que cada Senhor 
Vereador deveria apresentar as suas declarações de voto por escrito e propôs a retirada deste 
ponto da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira pediu para as atas serem entregues 
mais cedo aos Senhores Vereadores para, assim, poder propor alterações. ------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques pediu para, á semelhança do que 
fazia o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral no mandato anterior, poder levar em 
pen o rascunho das reuniões. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que esse documento não tinha 
qualquer validade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que as atas devem ser o mais rigorosas possível e 
então, propôs que se retire a aprovação desta ata da Ordem de Trabalhos, para que cada 
Senhor Vereador apresente as suas propostas de alteração, proposta essa que foi aprovada por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.2.PROPOSTA DE REGIMENTO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NELAS � ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO 
---- O Senhor Presidente informou a Câmara que a jurista Senhora Dr.ª Marta Bilhota 
elaborou uma proposta de regimento, com base nas propostas anteriormente apresentadas 
pelos Senhores Vereadores e com base na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------
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---- De seguida, leu o referido documento, o qual, depois de ser analisado artigo a artigo e 
sofrer pequenas alterações, foi aprovado, por unanimidade e que a seguir se transcreve: -------- 
------------------- REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS --------------------
---- O presente Regimento foi elaborado de acordo com o disposto no artigo 39º, alínea a), da 
Lei n.º75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------
---- Artigo 1º ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Constituição -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal, como órgão executivo colegial do Município, é constituída por um 
Presidente e 6 Vereadores, um dos quais designado Vice-Presidente. ------------------------------
---- Artigo 2.º ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Alteração da composição da Câmara --------------------------------------------------------------- 
---- No caso de morte, renúncia, suspensão ou perda de mandato de algum membro da câmara 
municipal em efetividade de funções, é chamado a substituí-lo o cidadão imediatamente a 
seguir na ordem da respetiva lista, nos termos do artigo 59.º e 79.º da Lei n.º169/99, de 18 de 
setembro, na sua atual redação. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 3º ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Reuniões ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. As reuniões da Câmara realizam-se habitualmente nos Paços do Município, podendo 
realizar-se noutros locais do Município, por proposta do Presidente. -------------------------------
---- 2. As reuniões da Câmara Municipal são ordinárias e extraordinárias. ------------------------
---- 3. As reuniões da Câmara Municipal são públicas, sendo a última do mês com 
possibilidade de intervenção do público. ---------------------------------------------------------------- 
---- 4. As reuniões ordinárias terão uma periodicidade bimensal, realizando-se, por norma, às 
segundas e últimas quartas-feiras de cada mês, com início às 10 horas. ----------------------------
---- 5. Sempre que o dia da reunião coincida com dia feriado ou qualquer tolerância de ponto, 
a reunião da Câmara realizar-se-á no dia útil imediatamente seguinte. -----------------------------
---- 6. Às reuniões da Câmara Municipal, deve ser dada publicidade com indicação dos dias, 
horas e locais da sua realização, de forma a promover o conhecimento dos interessados com 
uma antecedência de, pelo menos, dois dias úteis sobre a data das mesmas. ----------------------
---- 7. Os responsáveis pelos diversos serviços poderão estar presentes às reuniões da Câmara 
a fim de prestarem os esclarecimentos necessários por convocação do Presidente. ---------------
---- 8. A presença de público que pretenda assistir às reuniões ficará condicionada ao espaço 
existente para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 4º Convocação e Agenda das Reuniões ----------------------------------------------------
---- 1. Cabe ao Presidente da Câmara, além de outras funções que lhe estejam atribuídas, 
convocar, abrir e encerrar as reuniões, estabelecer, distribuir e organizar a Ordem do Dia, 
dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberações. ------
---- 2. O Presidente da Câmara pode, ainda, suspender ou encerrar antecipadamente as 
reuniões, quando circunstâncias excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a 
incluir na ata da reunião. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 3. Na falta ou impedimento do Presidente dirigirá os trabalhos o Vice-Presidente ou, na 
sua falta, o Vereador que ocupe o lugar imediato na lista em que foi eleito o Presidente. -------
---- 4. O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, pode interpor ação judicial e pedir a 
suspensão jurisdicional da eficácia das deliberações tomadas pela Câmara Municipal que 
considere ilegais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 5º ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Ao estabelecer a Ordem do Dia de cada reunião, o Presidente deve incluir os assuntos 
que para esse fim lhe foram indicados por qualquer Vereador, desde que sejam da 
competência da Câmara Municipal e o pedido seja apresentado por escrito com a antecedência 
mínima de: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões ordinárias; -----------------
---- b) Oito dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões extraordinárias. -------------
---- 2. A Ordem do Dia de cada reunião deve ser entregue a todos os Vereadores até final da 
sexta-feira que precede a data da reunião. --------------------------------------------------------------
---- 3. Juntamente com a Ordem do Dia deverão ser disponibilizados todos os documentos que 
habilitem os Vereadores a participar na discussão das matérias dela constante. -------------------
---- 4. A entrega aos Vereadores da Ordem do Dia e respetiva documentação será efetuada via 
e-mail aos membros da Câmara que expressamente o solicitarem. ----------------------------------
---- 5. Se, em matéria de deliberações inscritas na ordem de trabalhos, faltarem os documentos 
de suporte necessários e fundamentais à discussão da proposta, deve ser discutida a sua 
retirada e apresentada de novo em reunião seguinte. --------------------------------------------------
---- 6. Os documentos que complementem a instrução do processo deliberativo respeitantes 
aos assuntos que integram a ordem de trabalhos, que por razões de natureza técnica ou de 
confidencialidade, ainda que pontual, não sejam distribuídos nos termos do número anterior, 
devem estar disponíveis para consulta, desde as 9 horas do dia anterior à data indicada para a 
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 7. Os Serviços só poderão agendar assuntos que tenham prévio despacho para o seu 
agendamento, quer do Presidente, quer dos Vereadores com funções delegadas. -----------------
---- Artigo 6º ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Reuniões Extraordinárias ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. As reuniões extraordinárias são convocadas nos termos da lei. ------------------------------
---- 2. As reuniões extraordinárias são convocadas com, pelo menos, dois dias úteis de 
antecedência por protocolo. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. As reuniões extraordinárias não têm período de antes da ordem do dia. --------------------
---- Artigo 7º ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Quórum ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Câmara Municipal só pode reunir e deliberar quando esteja presente a maioria do 
número legal dos seus membros. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Quando a Câmara Municipal não puder reunir por falta de �quórum�, o Presidente, ou 
seu substituto, designará outro dia para nova reunião, que tem a mesma natureza da anterior, 
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convocando-a de acordo com a lei. ----------------------------------------------------------------------
---- Artigo 8º ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Período de Antes da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------
---- 1. Nas reuniões ordinárias haverá um período de �Antes da Ordem do Dia�, com a 
duração máxima de 60 minutos, igualmente distribuído pelo número total de membros da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. O Presidente zelará para que o tempo de intervenção seja distribuído 
proporcionalmente pelas diferentes forças políticas, sem prejuízo do disposto do n.º1. ----------
---- 3. O tempo de intervenção referido no nº1 deverá ser utilizado para apreciação de 
assuntos gerais de interesse para a autarquia. -----------------------------------------------------------
---- 4. Sempre que haja matérias consideradas de inegável importância e interesse, ou ainda, 
em casos de urgência, pode ser reduzido o período de �antes da ordem do dia�, o qual terá a 
duração máxima de 30 minutos, mediante deliberação da Câmara aprovada por maioria de, 
pelo menos, dois terços dos seus membros. -------------------------------------------------------------
---- 5. Não poderá haver cedências de tempo entre os membros da Câmara. ----------------------
---- Artigo 9º ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Período da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------------
---- 1. O Período da Ordem do Dia pode incluir um período de apreciação e votação das 
propostas nela constantes e das que forem apresentadas nos termos dos n.os 2, 3 do presente 
artigo, ou, de igual forma, adotar-se a metodologia da aprovação seguida à apresentação do 
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Os subscritores de cada proposta, no seu conjunto, dispõem de cinco minutos para a 
apresentar, dispondo cada membro de três minutos no total para a respetiva análise, discussão 
e pedidos de esclarecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. O tempo disponível para cada membro da Câmara não poderá ser cedido a outro. -------
---- 4. Havendo várias propostas de deliberação urgente sobre o mesmo assunto, pode o 
Presidente, por sua iniciativa ou por solicitação de qualquer Vereador, suspender a Reunião 
pelo período máximo de dez minutos. -------------------------------------------------------------------
---- 5. Reaberta a reunião, proceder-se-á à votação das propostas existentes, salvo se a Câmara 
decidir fixar um período para análise e discussão da proposta que resultar de eventual 
harmonização ou fusão. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Artigo 10º ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Período de Intervenção do Público ------------------------------------------------------------------
---- 1. O período de �Intervenção do Público� tem a duração máxima de quarenta e cinco 
minutos, ocorrendo no final da reunião. ----------------------------------------------------------------- 
---- 2. O período de intervenção aberto ao público será distribuído pelos interessados, não 
podendo, porém, exceder os dez minutos por munícipe. ----------------------------------------------
---- 3. A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 
aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações tomadas, sob 
pena de ser aplicado o preceituado no n.º 5 do artigo 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 4. Da ata da reunião, no final, deve constar referência sumária às intervenções do público. 
---- Artigo 11º ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pedidos de esclarecimentos -------------------------------------------------------------------------- 
---- Os pedidos de esclarecimento dos membros da Câmara devem ser formulados, 
sinteticamente, logo que finda a intervenção que os suscitou e restringem-se à matéria em 
dúvida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 12º ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Votação ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. As deliberações são tomadas por votação nominal, não contando as abstenções para o 
apuramento da maioria. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. O Presidente vota em último lugar. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. Pode a Câmara deliberar outra forma de votação, caso a caso. -------------------------------
---- 4. Sempre que se realizem eleições ou estejam em causa juízos de valor sobre 
comportamentos ou de qualidades de qualquer pessoa, as deliberações são tomadas por 
escrutínio secreto salvo se, em caso de dúvida, a Câmara deliberar outra forma de votação. ---
---- 5. Em caso de empate de votação, o Presidente tem voto de qualidade, exceto se a votação 
se tiver efetuado por escrutínio secreto. ----------------------------------------------------------------- 
---- 6. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a nova 
votação e, caso o empate se mantenha, adia-se a deliberação para a reunião seguinte. Se na 
primeira votação dessa reunião se verificar o empate, proceder-se-á a votação nominal. --------
---- 7. Quando necessária, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto é 
feita pelo Presidente após votação, tendo em conta a discussão que a tiver precedido. ----------
---- 8. Não podem estar presentes, no momento da discussão nem da votação, os membros do 
órgão que se encontrem ou se considerem impedidos. ------------------------------------------------
---- Artigo 13º ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Declaração de Voto ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Finda a votação e anunciado o resultado, poderá qualquer membro da Câmara 
apresentar, por escrito ou ditar oralmente para a ata, a sua declaração de voto e as razões que 
o justifiquem, a qual, se exceder os três minutos, deverá ser entregue por escrito, no prazo 
máximo de cinco dias. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da respetiva 
declaração de voto na ata, ficam isentos da responsabilidade que, daquela, eventualmente 
resulte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, as deliberações serão sempre 
acompanhadas das declarações de voto apresentadas. -------------------------------------------------
---- Artigo 14º ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Faltas e Substituições --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. As faltas dadas deverão ser justificadas até ao início da reunião em que se verificam. ---
---- 2. A marcação de faltas e a apreciação das justificações compete à Câmara Municipal, 
salvo verificada delegação de competências da Câmara no Presidente, nos termos da alínea c), 
do artigo 39.º e do n.º1 do artigo 34.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro. ----------------------
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---- 3. As faltas que não resultem de impossibilidade derivada da prestação de serviço 
municipal implicam a perda da respetiva senha de presença. ----------------------------------------
---- 4. Os membros da Câmara podem fazer-se substituir nos casos de ausência por períodos 
até 30 dias, nos termos do art. 78.º da Lei n.º169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. 
---- Artigo 15º ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Impedimentos e suspeições1.------------------------------------------------------------------------- 
---- Nenhum membro da Câmara pode intervir em procedimento administrativo ou em ato ou 
contrato de direito público ou privado do Município de Nelas, nos casos previstos no artigo 
44.º do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------- 
---- 2. A arguição e declaração do impedimento seguem o regime previsto nos artigos 45.º, 
46.º e 47.º do Código do Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------- 
---- 3. Os membros da Câmara devem pedir dispensa de intervir em procedimento 
administrativo quando ocorra circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua 
isenção ou da retidão da sua conduta, designadamente quando ocorram as circunstâncias 
previstas no artigo 48.º do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------
---- 4. À formulação do pedido de dispensa e à decisão sobre a escusa ou suspeição aplica-se o 
regime constante dos artigos 49.º e 50.º do Código do Procedimento Administrativo. -----------
---- Artigo 16º ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atas ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. De cada reunião é lavrada ata, a qual contém um resumo do que de essencial nela se 
tiver passado, indicando, designadamente, a data e o local da sessão ou reunião, os membros 
presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o 
resultado das respetivas votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e aprovada. -------
---- 2. As atas são lavradas, sempre que possível, por trabalhador da autarquia local designado 
para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Os membros da Câmara que ficarem vencidos na deliberação podem fazer constar da 
ata o seu voto de vencido e as razões que o justifiquem, nos termos do disposto no artigo 13.º. 
---- 4. As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, 
no final das sessões ou reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros 
presentes, sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou. --------------
---- 5. As deliberações dos órgãos só adquirem eficácia depois de aprovadas e assinadas as 
respetivas atas ou depois de assinadas as minutas, nos termos dos números anteriores. ---------
---- Artigo 17º ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Dúvidas de Interpretação ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A integração das eventuais lacunas do presente Regimento e as dúvidas suscitadas na 
interpretação do mesmo serão sujeitas a deliberação da Câmara Municipal, tendo em 
consideração o disposto na Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, na Lei n.º169/99, de 18 de 
setembro, na sua atual redação, e demais legislação aplicável, exigindo-se, para tanto, a 
correspondente aprovação pela maioria dos membros presentes. ------------------------------------
---- Artigo 18º ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entrada em vigor --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O presente regimento entra em vigor no dia 27 de novembro de 2013.� ----------------------- 
1.3.NOMEAÇÃO DA VEREADORA SENHORA DR.ª SOFIA RELVAS MARQUES � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um despacho do Senhor Presidente, Dr. José Manuel Borges da Silva, datado de 
05 de novembro de 2013, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------- 
---- �De acordo com a deliberação tomada na 1.ª Reunião da Câmara Municipal para o 
quadriénio 2013-2017, realizada em 04 de novembro de 2013 e nos termos do n.º 2, do artigo 
58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
nomeio a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques para exercer funções em regime de 
permanência a tempo inteiro, com efeitos a partir de 28 de outubro de 2013.� -------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara leu o despacho atrás descrito, afirmando ser um 
compromisso eleitoral o Executivo Municipal ter apenas um presidente e dois vereadores e 
todos os trabalhadores da Autarquia. Afirmou, também, que o Executivo Municipal tem 
trabalhadores da Autarquia a secretariá-lo e aos dois Senhores Vereadores, mas com o mesmo 
estatuto remuneratório de funcionários, não querendo saber da opção política de cada um dos 
trabalhadores que os apoiam, tendo, de seguida, enumerado os trabalhadores que apoiam o 
Executivo. Falou ainda na criação de equipas de trabalho que vão realizar projetos neste 
mandato 2013-2017.---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou ser um bom gesto e 
congratulou-se pela nomeação de pessoas com tarefas de apoio e secretariado, sendo 
trabalhadores da Autarquia, visto que a mesma tem colaboradores de altíssima qualidade e 
que uma forma de reconhecer os trabalhadores é impor-lhes responsabilidades, em vez de 
nomear pessoas vindas de fora e de competência duvidosa.------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que no anterior mandato 
havia pessoas para fazer o trabalho e que achava que as pessoas se eram secretárias deviam 
ganhar como secretárias -----------------------------------------------------------------------------------  
1.4.ATRIBUIÇÃO DE PELOUROS � ÁREAS DE INFLUÊNCIA E 
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL - AO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA 
CÂMARA, DR. ALEXANDRE JOÃO SIMÕES BORGES E À VEREADORA 
SENHORA DR.ª SOFIA RELVAS MARQUES � CONHECIMENTO  
---- Presente uma informação do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da 
Silva, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Câmara Municipal de Nelas, 2013 � 2017 -------------------------------------------------------- 
---- Pelouros � Áreas de influência e responsabilidade funcional ------------------------------------
---- Dr. José Manuel Borges da Silva � Presidente da Câmara: --------------------------------------
---- - Coordenação geral e coordenação externa; ------------------------------------------------------- 
---- - Planeamento, desenvolvimento e ordenamento do território; ---------------------------------- 
---- - Articulação com Eleitos Locais; ------------------------------------------------------------------- 
---- - Habitação e urbanismo; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - Recursos humanos (*) e materiais; ---------------------------------------------------------------- 
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---- - Finanças (*), contencioso e património municipal. ---------------------------------------------
---- Dr. Alexandre João Simões Borges � Vice-Presidente da Câmara: ----------------------------- 
---- - Substitui o Presidente da Câmara nas faltas e impedimentos, com o exercício de todas as 
competências próprias e as delegadas pela Câmara Municipal, salvo as que tenham sido 
objeto de delegação expressa noutro Vereador; -------------------------------------------------------- 
---- - Proteção civil e segurança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Ambiente e saneamento básico; -------------------------------------------------------------------- 
---- - Agricultura, florestas e recursos naturais; -------------------------------------------------------- 
---- - Toponímia e trânsito; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Energia, transportes e comunicações; ------------------------------------------------------------- 
---- - Movimento associativo; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - Desporto e tempos livres; --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Património e Cultura. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Dr.ª Sofia Relvas Marques � Vereadora: ----------------------------------------------------------- 
---- - Educação, Formação e Inovação; ------------------------------------------------------------------ 
---- - Ação Social; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Saúde; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Juventude e proteção de crianças e jovens; ------------------------------------------------------- 
---- - Defesa do consumidor; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Feiras e mercados; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Turismo e Desenvolvimento Económico-Social; ------------------------------------------------ 
---- - Modernização administrativa; ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Empreendedorismo, Emprego e Desenvolvimento Local; ------------------------------------- 
---- (*) áreas, Recursos Humanos e Finanças Publicas, com apoio direto ao Presidente.� ------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
---- O Senhor Presidente afirmou que qualquer um dos Senhores Vereadores podia aceder aos 
documentos e ir às instalações do município desde que ele seja previamente informado. 
Afirmou, ainda, no que se refere aos estaleiros municipais, que as viaturas próprias ficam fora 
do mesmo, por uma questão de funcionalidade e para salvaguardar danos próprios e que 
cultivava os valores democráticos. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que concordava com o 
Senhor Presidente, mas que, em relação ao acesso às instalações municipais queria-lhe dizer 
que não requererá ao Senhor Presidente a sua visita e entrada nas instalações da Câmara, que 
não mexerá em nada, nem em torneiras, nem em ferros de soldar, nem em nada, mas só e 
apenas a sua presença física e que neste dia à tarde, se calhar, irá visitar as instalações do 
Município e pediu para esta intervenção constar em ata. --------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara respondeu ao Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques que achava muito bem, mas que a situação mudou desde 29 de setembro de 2013, 
que o Executivo Municipal tinha mais que fazer, que não tinha retroescavadoras, que uma 
delas estava apreendida e que devia alertar o referido Senhor Vereador que ele, Presidente da 
Câmara, é que sabia o que devia, ou não, constar em ata. -------------------------------------------- 
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---- A Vereadora Senhora Dr.ª Sofia Marques Relvas explicou os mapas de trabalho que 
acompanharam a informação atrás descrita, onde estão definidas as funções de cada um dos 
três Membros do Executivo Municipal. Afirmou-se tratar-se de uma gestão integrada em três 
pessoas, tentando abranger áreas de acordo com a sua formação e qualificação profissionais, 
tentando saber o que cada trabalhador faz no seu local de trabalho e quem o coordena. 
Explicou as diversas unidades orgânicas do Municipio e poder avaliar da necessidade de fazer 
compras ou não. Estes documentos são mapas de trabalho, que poderão ser sempre corrigidos, 
com a qualidade dos técnicos que o Município tem, para haver ganhos de eficiência, 
valorizando o pessoal do Município e criando um ambiente e um projeto profissional. --------- 
1.5.PROPOSTA FINAL DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DO 
CONCELHO DE NELAS � PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DE PARTE DAS 
DELIBERAÇÕES DA CÂMARA E DA ASSEMBLEIA MUNICIPAIS DE 20 DE 
SETEMBRO DE 2013 E PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO REFERIDO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL � DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 12755, datada de 22 de novembro de 2013, da Unidade 
Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Proposta Final da Revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas ------------------------------ 
---- Proposta Final da Revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas após emissão do parecer 
final da CCDRC. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do processo de revisão do PDM, após emissão do parecer final da CCDRC 
previsto no artigo 78º do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, com posteriores 
alterações, e de acordo com o �Relatório de Ponderação ao Parecer Final da CCDR� que se 
anexa, foram alterados os artigos 22.º, 35.º e 81.º do Regulamento do PDM, algumas peças 
gráficas do Mapa do Ruido e incluídas as Fichas de Elementos Estatísticos. Estas alterações 
incidiram sobre elementos que fizeram parte da Proposta Final da Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Nelas proposta em Reunião de Câmara de 20 de setembro de 2013 e aprovada 
em Assembleia Municipal de 20 de setembro de 2013. ----------------------------------------------- 
---- Após o preenchimento das Fichas de Elementos Estatísticos, verificaram-se lapsos nos 
valores apresentados na tabela 9 da página 1.172 do Relatório do Plano, relativamente aos 
quais se procedeu à sua retificação. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do nº9 do artigo 77º e do nº1 do artigo 79º do Decreto-Lei n º380/99 de 22 de 
setembro, com posteriores alterações � Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT) � e mediante as alterações atrás descritas, a proposta final da revisão do 
Plano Diretor Municipal de Nelas deverá ser aprovada pela Assembleia Municipal mediante 
proposta da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelo exposto deverá ser revogada a deliberação de câmara referente à Proposta Final da 
Revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas (ponto 2 da informação técnica n.º 10297 de 
18/09/2013) de 20 de setembro, porquanto se encontrava em falta o parecer final da CCDRC.   
---- Em paralelo a este procedimento, a proposta da delimitação da Reserva Ecológica 
Nacional está em apreciação na Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional, 
mantendo-se em vigor a carta da Reserva Ecológica Nacional publicada no Diário da 
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República 1ª série-B, n.º213, Portaria n.º848/93 de 10 de setembro, até à publicação da nova 
carta da Reserva Ecológica Nacional. ------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------
---- Presente, também, a informação interna n.º 12765, datada de 22 de novembro de 2013, do 
Serviço Jurídico, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- Parecer final da CCDRC relativo à Proposta Final da Revisão do Plano Diretor Municipal 
de Nelas ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente pedido de parecer da técnica superior, Dr.ª Susana Maria Rabaça Teixeira 
Henriques, relativamente ao parecer final emitido pela CCDRC relativamente à Proposta 
Final da Revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas, cumpre-nos emitir o parecer seguinte: 
---- De acordo com o artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual 
redação, adiante designado RJIGT, sob a epígrafe �Parecer final da comissão de coordenação 
e desenvolvimento regional�: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- �1- Concluído o projeto de versão final do plano diretor municipal, este é enviado à 
comissão de coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente, a qual 
pode emitir parecer no prazo de 10 dias, improrrogáveis, a notificar, sendo o caso, à câmara 
municipal e à assembleia municipal. --------------------------------------------------------------------- 
---- 2- O parecer referido no número anterior, quando emitido, não possui caráter vinculativo 
e incide apenas sobre a conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes e a 
compatibilidade ou conformidade com os instrumentos de gestão territorial eficazes.� ----------
---- Relativamente a este parecer final da CCDR, Fernanda Paula Oliveira (Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, Almedina, pág. 30) refere que, ---------------------------- 
---- �No que diz respeito à verificação final de legalidade dos planos de escalão municipal, o 
parecer final da CCDR (após a discussão pública e antes da aprovação), apenas ocorre, agora, 
no âmbito do procedimento de elaboração de planos diretores municipais e de planos 
intermunicipais (�). --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este parecer, quando a ele haja lugar, incide, de acordo com o disposto nos artigos 66.º e 
79.º do RJIGT, sobre questões de legalidade (conformidade com disposições legais e 
regulamentares vigentes e compatibilidade e conformidade com instrumentos de gestão 
territorial eficazes), mas não é vinculativo, o que significa que o mesmo não tem funções 
preclusivas da responsabilidade do município quanto à validade do plano� -----------------------
---- O Município de Nelas solicitou o referido parecer à CCDRC após a discussão pública e 
após a aprovação pela Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------- 
---- Neste parecer final da CCDRC foram alterados os artigos 22.º, 35.º e 81.º do Regulamento 
do PDM, algumas peças gráficas do Mapa do Ruído e incluídas as Fichas de Elementos 
Estatísticos, sendo que estas alterações incidiram sobre elementos que fizeram parte da 
Proposta Final da Revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas aprovada em reunião de 
Câmara de 20 de setembro de 2013 e, posteriormente, aprovada pela Assembleia Municipal 
na mesma data, conforme o disposto no artigo 79.º, n.º1 do RJIGT. --------------------------------
---- Ora, �(�) a responsabilidade última pela opção que consta dos planos municipais é 
sempre imputável ao município que, caso discorde da posição da CCDR quanto à existência 
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de eventuais ilegalidades do plano, pode dar andamento ao procedimento da sua elaboração. --
---- Note-se que apenas nestas situações � de discordância entre a CCDR e as câmaras 
municipais quanto à existência de eventuais ilegalidades -, deve a câmara municipal, e desde 
que devidamente salvaguarda na sua posição, avançar com o procedimento com vista à 
aprovação e publicação do plano� (Fernanda Paula Oliveira, Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, Almedina, pág. 30). --------------------------------------------- 
---- O facto de a CCDR considerar que um determinado regime ou preceito está a ser violado, 
não impede que a câmara municipal, devidamente acautelada, tenha uma posição distinta. No 
entanto, há também uma maior responsabilidade do município visto que, na eventualidade de 
o plano vir a ser, posteriormente, declarado ilegal, a responsabilidade é imputada em 
exclusivo ao município. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, e salvo melhor opinião, consideramos que as alterações constantes do parecer final 
da CCDRC devem ser introduzidas na Proposta Final do Plano Diretor Municipal de Nelas. --
---- É também este o entendimento da Dr.ª Rosa Maria Batanete, Jurista da CCDRC, que, 
através de contacto telefónico efetuado pela Jurista deste Município em 22/11/2013, concluiu 
que, a Proposta Final da Revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas não deveria ter sido 
aprovada pela Assembleia Municipal sem o parecer final da CCDRC, conforme o disposto no 
artigo 78.º do RJIGT, e, consequentemente, deverão ser revogadas as deliberações referentes 
a este ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 fez uma análise sintética do assunto, afirmando que a Revisão do 
Plano Diretor Municipal de Nelas foi aprovado em reunião de Câmara e em sessão da 
Assembleia Municipal, realizadas em 20 de setembro de 2013, sem o parecer final da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e que agora o regulamento 
necessita de ser ajustado a esse referido parecer final. Como o Plano Diretor Municipal tem de 
ser publicado no prazo de 90 dias, ou seja, até 20 de dezembro de 2013, assim por prudência 
acha bem que se faça uma sessão extraordinária da assembleia municipal. ------------------------
---- Interveio a Senhora Dr.ª Rabaça Teixeira, que explicou o assunto, realçando que era 
importante haver essas alterações de acordo com o parecer final da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro. ---------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que este assunto foi trazido a reunião de Câmara 
para garantir a segurança jurídica do documento. ------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que todo este processo foi 
uma panóplia de documentos, que o parecer final da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro não tem vínculo jurídico, para aquela matéria naquele 
momento. Afirmou, também que o Executivo anterior não tinha atrapalhado as leis, que 
travou grandes lutas naquela matéria e que iria votar contra por entender que o referido 
parecer final da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro não tem 
qualquer vínculo jurídico. --------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Posto o assunto à votação, foi o mesmo aprovado por maioria, com quatro votos 
favoráveis, do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, e dos 
Senhores Vereadores, Dr. Alexandre João Simões Borges, Dr.ª Sofia Relvas Marques e 
Adelino José Borges Amaral, duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Dr.ª Rita Alexandra 
Brito Ferreira Cardoso das Neves e Artur Jorge dos Santos Ferreira e um voto contra, do 
Senhor Vereador, Dr. Manuel da Conceição Marques. ---------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a ata a seguinte 
declaração de voto: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Votei contra porquanto entender que o parecer da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro não tem qualquer vínculo jurídico mas apenas meros 
conselhos, e que a utilizar este parecer prejudica direitos dos meus concidadãos, e por este 
assunto já ter sido debatido em sede própria.� ---------------------------------------------------------- 
1.6.APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO GERAL SOBRE A SITUAÇÃO 
ENCONTRADA NA AUTARQUIA EM 28/10/2013 � PEDIDO DE SINDICÂNCIA NO 
ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DA TUTELA ADMINISTRATIVA, APROVADO 
PELA LEI N.º 27/96, DE 01/08 � DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que tem um 
compromisso democrático para com o povo do Concelho de Nelas e como tal quer ver bem a 
real situação económica da Autarquia. Nesse sentido, marcou uma reunião de Câmara 
extraordinária para o dia 04 de dezembro de 2013, pelas 10:00 horas, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, tendo em vista a apresentação de relatório geral sobre a situação 
encontrada na Autarquia em 28/10/2013 e um pedido de sindicância no âmbito do Regime 
Jurídico da Tutela Administrativa, aprovado pela Lei n.º 27/96, de 01/08. ------------------------
---- Assim, por unanimidade, foi este assunto retirado da Ordem de Trabalhos e marcada uma 
reunião extraordinária para o dia 04 de dezembro de 2013, pelas 10:00 horas nos Paços do 
Concelho de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques requereu ao Executivo Municipal 
que seja presente a essa reunião extraordinária o anexo I, da reunião de Câmara, realizada em 
16 de janeiro de 2006. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara respondeu ao Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques para ele não fazer conjeturas antes do tempo. -----------------------------------------------    
 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 

2.1.ZONA INDUSTRIAL DE CANAS DE SENHORIM � CEDÊNCIA DE PARCELA 
DE TERRENO À FIRMA OFFICELAN, LD.ª � CANCELAMENTO DA CLÁUSULA 
DE REVERSÃO � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 12752, datada de 22 de novembro de 2013, da Unidade 
Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------- 
---- �Zona Industrial III, em Canas de Senhorim � Cancelamento da cláusula de reversão ------
---- 1 - A empresa Officelan Lda., solicita o cancelamento da cláusula de reversão imposta 
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pelo Município na deliberação de atribuição do terreno na Zona Industrial III em reunião de 
28/12/2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nesta reunião foi atribuído o lote 21, que depois foi retificado na reunião de 29/03/2011 
para lote 13, contemplado no Plano Pormenor da Zona Industrial III em Canas de Senhorim, 
ficando esta atribuição sujeita à cláusula de reversão a favor do Município caso a empresa não 
esteja a laborar em 3 anos. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para a construção do pavilhão que a empresa pretende levar a efeito, necessita de contrair 
um empréstimo no Banco BPI que, para lho conceder, impõe o cancelamento daquela 
cláusula. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2 - Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Face a situações semelhantes já solicitadas por outros industriais, o Executivo tem sempre 
deliberado excluir aquela cláusula, permitindo desta forma ao investidor a contração do 
empréstimo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, deixo á superior consideração de V.ª Ex.ª a decisão final.� ----------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara leu a cláusula de reversão imposta à firma Officelan, 
Ld.ª, e como o pavilhão já está a ser construído o objetivo está a ser cumprido, tendo em vista 
a criação de 8 a 10 postos de trabalho, não via qualquer inconveniente em cancelar a clausula 
de reversão, mas o que, de facto, o preocupava eram os difíceis acessos à Zona Industrial da 
Ribeirinha, onde um camião quase não consegue entrar. ---------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, afirmou que, 
de facto, a Zona Industrial da Ribeirinha não tem condições de acesso e que era preocupação 
do atual Executivo Municipal dotar aquela Zona Industrial de condições mínimas. --------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que desde há cerca de 20 
anos a esta parte que existe um plano de pormenor para aquela Zona Industrial e que quando o 
Plano Diretor Municipal foi aprovado devia ter sido acautelada essa situação e que em tempos 
tinha sido ele a resolver muitos problemas dos nossos industriais. ----------------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que tinha uma fatura para pagar de 16 mil euros, 
referente a obras efetuadas na Casa do Benfica, em Canas de Senhorim, que esse dinheiro 
devia era ter sido utilizado em obras de acesso à Zona Industrial da Ribeirinha, que estava 
chocado com algumas despesas efetuadas pelo anterior Executivo, e que era uma contradição 
entre aquilo que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques verbalizava e aquilo 
que mandou fazer no anterior Executivo Municipal. -------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que aquilo que o Senhor 
Presidente acabava de dizer revelava bem a falta de estratégia do anterior Executivo 
Municipal, em matéria de instalações de empresas e que ia citar um caso passado naquela 
mesma sala em que foi feito um �teatro�, uma grande demonstração e que afinal era só a 
construção de lancis para um parque de estacionamento na Zona Industrial de Nelas, outro  
caso foi o alcatrão espalhado em muitos becos do Concelho, que serviram apenas para caçar 
votos, e que  nos últimos anos a Zona Industrial da Ribeirinha foi esquecida. --------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, em relação a 
prioridades, o Senhor Presidente da Câmara esteve num Executivo Municipal anterior, cerca 
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de um ano, como Vice-Presidente da Câmara e apenas se preocupou em dar subsídios às 
associações desportivas do Concelho e não proporcionar condições à instalação de industriais 
do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, à semelhança de situações anteriores, autorizar o 
cancelamento da cláusula de reversão, imposta pelo Município na deliberação de atribuição 
do terreno à firma Officelan, Ld.ª, na Zona Industrial III, em Canas de Senhorim, em reunião 
de 28/12/2010, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 12752, da Unidade 
Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal, atrás descrita. ------------------------------------- 
 

3 - DIVERSOS 
 
3.1.AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS � PARQUE DE 
VIATURAS/ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 
OBRA PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA AUTARQUIA � AUTORIZAÇÃO  
---- Presente um ofício, datado de 19 de novembro de 2013, da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------- 
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas � Dr. José Borges da Silva ----- 
---- A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, com sede na Rua 
António Lobo Antunes, nesta Vila de Nelas, vem solicitar a V.ª Ex.ª o apoio dessa Edilidade 
na abertura do novo procedimento de ajuste direto e na fiscalização da obra de Ampliação do 
Quartel dos Bombeiros � Parque de Viaturas.� -------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, a informação interna n.º 12694, datada de 20 de novembro de 2013, da 
Unidade Orgânica de Estradas Municipais, Águas e Saneamento, que a seguir se transcreve: --
---- �Ampliação do Quartel de Bombeiros � Parque de viaturas/Acompanhamento do 
procedimento e fiscalização ------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, solicita ao Sr. Presidente 
que autorize os Serviços Técnicos a colaborar na elaboração e análise do processo de 
procedimento do concurso, fiscalização de obra e demais tarefas inerentes à �Ampliação do 
Quartel de Bombeiros - Parque de Viaturas�. ---------------------------------------------------------- 
---- II - Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que se trata de um procedimento ao abrigo do CCP, Código dos Contratos 
Públicos, e que os Serviços Técnicos de �Empreitadas e Aquisição de bens e Serviços� dispõe 
de experiência nesta área e meios técnicos, julga-se que, caso V. Ex.ª concorde, se poderá 
prestar a referida colaboração. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O Presidente da Câmara explicou o assunto, resumindo a informação atrás descrita. -------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que não entendia o 
agendamento deste ponto, já que há muito tempo que foi feita uma deliberação nesse sentido, 
pensava que em 2001, e que essa deliberação não foi revogada. ------------------------------------ 
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---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges, respondeu ao 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, referindo que este aumento do Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de Nelas é outra obra diferente da anterior e com recurso a outros 
fundos comunitários. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que era normal os Executivos Municipais 
anteriores passarem os assuntos aos Executivos Municipais seguintes, o que não foi o caso, e 
que fique realçado que o atual Executivo Municipal dará o dobro aos Bombeiros, só se não 
poder, visto tratar-se de ajudar a salvar as vidas das pessoas. ---------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos da Autarquia a 
colaborar na elaboração e análise do processo de procedimento do concurso, fiscalização de 
obra e demais tarefas inerentes à Ampliação do Quartel de Bombeiros de Nelas - Parque de 
Viaturas, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 12694, da Unidade Orgânica 
de Estradas Municipais, Águas e Saneamento, atrás descrita. ----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que enviará, 
posteriormente, uma declaração de voto. ---------------------------------------------------------------- 
3.2.ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO PLANALTO BEIRÃO � 
VEREADOR DESIGNADO PARA AS REUNIÕES DA ASSEMBLEIA 
INTERMUNICIPAL � CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício-circular n.º 538, datado de 05 de novembro de 2013, da Associação de 
Municípios da Região do Planalto Beirão, com sede em Barreiro de Besteiros, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ao Município de Nelas � Ex.m.º Senhor Vereador Designado para a Assembleia 
Intermunicipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assembleia Intermunicipal --------------------------------------------------------------- 
---- Incumbe-me o Senhor Presidente da Mesa de convocar V.ª Ex.ª para uma reunião a 
realizar no dia 21 de novembro, pelas 11 horas, no Auditório deste Centro de Tratamento, 
para a instalação da Assembleia Intermunicipal e eleição dos órgãos sociais, desta Associação 
de Municípios, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Eleição da Mesa da Assembleia Intermunicipal; ------------------------------------------------ 
---- - Eleição do Conselho Executivo.� ------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, cópia do ofício n.º 5219, datado de 21/11/2013, enviado por esta 
Câmara Municipal ao Ex.m.º Senhor Secretário Executivo da Associação de Municípios da 
Região do Planalto Beirão, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------- 
---- �Assembleia Intermunicipal -------------------------------------------------------------------------- 
---- Em reposta ao ofício-circular de V.ª Ex.ª n.º 538, datado de 05 de novembro de 2013, 
informo que nomeei o Senhor Vereador Dr. Alexandre João Simões Borges como Vereador 
designado para a Assembleia Intermunicipal dessa Associação de Municípios, em 
representação desta Câmara Municipal.� ---------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, explicou o assunto, 
tendo informado que ele é Vice-Presidente da Assembleia Geral da Associação de Municípios 
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da Região do Planalto Beirão, sendo Presidente o Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Tábua. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.3.1.PEDIDO DE ELABORAÇÃO PELOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DO PROJETO 
DE LEGALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DO FOLHADAL, 
CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO � APROVAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 12683, datada de 19 de novembro de 2013, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de elaboração pelos Serviços Municipais do projeto de legalização das 
instalações da Associação --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Registo de entrada n.º 10503, com data de 18/11/2013 -------------------------------------------  
---- Requerente: Associação do Folhadal - Centro Social, Cultural e Recreativo. -----------------
---- Local: Folhadal ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pedido: Requer que proceda à execução do projeto de legalização das instalações da 
Associação, por forma esta situação e podermos aceder a projetos financiados. ------------------
---- Parecer Técnico: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Compulsado o arquivo verificou-se a existência dos seguintes processos de obras: ------
---- a) Processo n.º 214/90 � Remodelação e ampliação das instalações da associação; ---------
---- b) Processo n.º 215/99 � Construção de ringue; ---------------------------------------------------
---- c) Processo n.º 175/2003 � Ampliação de edifício (Lavatórios); --------------------------------
---- d) Processo n.º 57/2007 � Construção de balneários. ---------------------------------------------
---- 2. Analisados os processos, verifica-se que alguns obtiveram o devido deferimento do 
projeto, ou obtiveram apenas a aprovação do projeto de arquitetura. Contudo, nunca foi 
emitida qualquer alvará de licença de construção. ----------------------------------------------------- 
---- 3. Assim sendo, por forma a obter a licença de utilização de todos os edifícios da 
associação é necessário: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Elaborar o projeto de arquitetura de todos os edifícios (a existência dos processos 
anteriores facilita a sua elaboração); --------------------------------------------------------------------- 
---- b) Elaborar os projetos de engenharia de especialidades (legalização); ------------------------ 
---- c) Termos de responsabilidade pela elaboração dos projetos referidos; ------------------------ 
---- d) Elaboração das Telas Finais e emissão do termo de responsabilidade pela conclusão da 
obra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Assim, no seguimento da pretensão formulada, deixo à consideração de V. Ex.ª 
autorizar os Serviços na elaboração dos documentos assinalados no ponto anterior, por forma 
a legalizar as construções. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos da Autarquia a 
proceder à execução do projeto de legalização das instalações da Associação do Folhadal � 
Centro Social, Cultural e Recreativo, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 
12683, da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ----------
3.3.2.PROGRAMA MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO HABITACIONAL 
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A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS � CONSTITUIÇÃO DE UM JÚRI � 
APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 11226, datada de 02 de outubro de 2013, da Unidade 
Orgânica de Ação Social, PAC/GAE e Arquivo, que a seguir se transcreve: ---------------------- 
---- �O Programa Municipal para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais 
Desfavorecidos prevê a constituição de um júri composto por um membro do órgão executivo 
da Câmara Municipal, um Técnico Superior de Serviço Social da Câmara e um dirigente dos 
Serviços Técnicos de Urbanismo e Habitação. ---------------------------------------------------------
---- Devido à ausência deste último dos quadros do Município, venho solicitar a V. Ex.ª se 
digne designar outro elemento para a composição do referido júri. ---------------------------------
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação da ex-Senhora 
Vereadora Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, que a seguir se transcreve: -------- 
---- �Designe-se a Engenheira dos Serviços Técnicos de Urbanismo e Habitação.� -------------- 
---- O Senho Presidente da Câmara leu a informação e propôs a nomeação da Senhora Eng.ª 
Susana Mesquita. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que a votação deste ponto 
devia ser por escrutínio secreto. --------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por maioria, com seis votos favoráveis, do Senhor Presidente da 
Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Rita Alexandra 
Brito Ferreira Cardoso das Neves, Dr. Alexandre João Simões Borges, Dr.ª Sofia Relvas 
Marques, Artur Jorge dos Santos Ferreira e Adelino José Borges Amaral, e uma abstenção do 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, nomear a Senhora Engª Susana 
Mesquita, para integrar o júri de apreciação de candidaturas, na qualidade prevista na alínea 
b) do nº 1 do artigo 11º do Regulamento do programa em referência. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que se absteve nesta 
votação por entender que a mesma devia ser por escrutínio secreto. --------------------------------  
3.4.RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL � INDEMNIZAÇÃO DE 
DANOS CAUSADOS EM VIATURA. REQUERENTE: JORGE JOÃO SILVA 
FERREIRA � PAGAMENTO � AUTORIZAÇÃO 
---- Presente a informação interna n.º 10284, datada de 17 de setembro de 2013, do Serviço 
Jurídico, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Responsabilidade civil extracontratual - Danos causados em viatura - Lomba redutora de 
velocidade, em Casal Sancho ----------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Dos factos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O munícipe Jorge João Silva Ferreira, residente na Rua do Emigrante n.º5, 3520-130 
Santar NLS, apresentou reclamação pelos danos causados na sua viatura da marca 
Volkswagen, modelo Passat, 1900 TDI, matrícula 31-FC-48, na sequência do acidente 
ocorrido em 1 de julho de 2011, decorrente do embate na lomba de Casal Sancho, cuja 
descrição foi efetuada pelo Encarregado das Oficinas. ------------------------------------------------ 
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---- Em 13/09/2011, o reclamante apresentou um orçamento em que o montante total ascendia 
aos 456,61�, no entanto este orçamento não previa a mão-de-obra. ---------------------------------
---- Nessa mesma data, o Município participou a ocorrência à companhia de seguros para 
efeitos de eventual indemnização, sendo que, em 30/09/2011 a Seguradora comunicou ao 
Município: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Com a finalidade de procedermos à total regularização dos prejuízos resultantes do 
acidente acima mencionado, juntamos o nosso recibo de indemnização n.º110995606 no valor 
de 121,23�.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por razões que o Serviço Jurídico desconhece, esta informação da Seguradora não foi 
comunicada ao reclamante. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Recentemente, o lesado dirigiu-se aos Serviços para saber o ponto de situação da sua 
reclamação, tendo os Serviços concluído que existiu um lapso de informação. -------------------
---- Assim, os Serviços solicitaram ao reclamante que apresentasse novo orçamento que 
contemplasse os valores atuais das peças, bem como a mão-de-obra. ------------------------------ 
---- O novo orçamento para reparação dos danos causados na viatura é de 573,82� 
(quinhentos e setenta e três euros e oitenta e dois cêntimos). A diferença de 117,21� em 
relação ao orçamento apresentado em 2011 prende-se com a inclusão da mão-de-obra, bem 
como com a variação de preços ocorrida no espaço de dois anos. -----------------------------------
---- A companhia de seguros emitiu um recibo de indemnização no valor de 121,23�, 
encontrando-se em falta 452,59�, valor correspondente ao remanescente do valor dos danos 
causados (573,82�). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, se a companhia de seguros emitiu um recibo de indemnização para regularização dos 
prejuízos causados ao lesado, concluímos que existem fundamentos para prosseguir com a 
análise do acidente em termos de responsabilidade civil extracontratual do Município. ---------
---- II - Do Direito: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Resulta das normas legais, designadamente, do Regulamento Geral das Estradas e 
Caminhos Municipais, aprovado pela Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 360/77, de 1 de setembro, que �é das atribuições 
das câmaras municipais a construção, conservação, reparação, polícia, cadastro e arborização 
das estradas e caminhos municipais.� De acordo com o artigo 28.º n.º1 da referida lei, �os 
locais das vias municipais que possam oferecer perigo para p trânsito, ou onde este tenha de 
ser feito com precaução, deverão ser assinalados por meio de placas com os sinais fixados na 
legislação em vigor.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Acresce ainda que, nos termos do ponto 4.2.1 da �Nota Técnica para Instalação e 
Sinalização de Lombas Redutoras de Velocidade�, datada de 2004, da autoria da Direção de 
Serviços de Trânsito, �a instalação de uma LRV obriga a entidade gestora da via a colocar e 
manter em bom estado de conservação a sua sinalização (marcas rodoviárias e sinais verticais) 
definida na presente Nota Técnica, com o objetivo de advertir antecipadamente os condutores 
que se aproximam da LRV para a sua existência e para a necessidade de tomarem as 
necessárias precauções.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Para imputação da responsabilidade por omissão ao Município de Nelas (artigo 486.º 
Código Civil), achamos preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil 
extracontratual, nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------- 
---- - Pressuposto da culpa: o disposto no artigo 7.º, n.º1 da Lei n.º67/2007, de 31 de 
dezembro, estabelece que o Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 
exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou omissões ilícitas no 
exercício da função administrativa. No caso concreto, o Município de Nelas deveria ter criado 
as condições de segurança para que não se verificassem acidentes na lomba redutora de 
velocidade, designadamente através da sinalização; ---------------------------------------------------
--- - Pressuposto da ilicitude: o disposto no artigo 9.º da mesma lei dispõe que se consideram 
ilícitas as ações ou omissões dos titulares de órgãos, funcionários e agentes que violem 
deveres de cuidado, violação esta que cause ofensa de direitos ou interesses legalmente 
protegidos, isto é, no caso concreto, a omissão provocou danos materiais ao reclamante, 
houve uma ofensa a direitos e interesses legalmente protegidos, como é exemplo o direito de 
propriedade do reclamante sobre o seu veículo. --------------------------------------------------------
---- - Pressuposto do dano: O dano, ou prejuízo, pode ser definido como a diminuição ou 
extinção de uma vantagem que é objeto de tutela jurídica. Trata-se de um pressuposto da 
responsabilidade civil administrativa (artigo 7.º, n.º1 e 8.º, n.º1 da Lei n.º67/2007, de 31 de 
dezembro) que decorre da própria função do instituto da responsabilidade civil administrativa 
em geral. No âmbito deste caso, o dano é patrimonial, uma vez que é suscetível de avaliação 
pecuniária. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para que haja responsabilidade civil é necessário que o dano possa ser objetivamente 
imputado ao facto voluntário, isto é, é necessário que haja nexo de causalidade. Esta exigência 
está implícita nos artigos 7.º, n.º1 e 8.º, n.º1 da lei supramencionada, quando se referem aos 
atos ilícitos e culposos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Esta noção de causa como conditio sine qua non é a base das teorias normativas da 
causalidade, mas por si só é imprestável, pois dela resulta um número de causas 
potencialmente infinito para cada resultado. Para a teoria da causalidade adequada, um dano é 
imputado a um facto voluntário quando, perante a prática deste, fosse previsível em condições 
de normalidade social, a produção do primeiro; em caso de omissão, existe nexo de 
causalidade quando tenha sido omitida a ação que, em condições de normalidade social, teria 
previsivelmente permitido impedir a produção do dano. ---------------------------------------------
---- No caso concreto, o nexo de causalidade existe, atendendo a que o facto de a sinalização 
não ser suficiente foi a causa imediata dos danos na viatura do reclamante (artigo 563.º do 
Código Civil) e a autarquia era, em abstrato, apta para verificar se a sinalização era ou não 
suficiente para evitar acidentes. -------------------------------------------------------------------------- 
---- III - Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto, somos de parecer que, o Município se deve responsabilizar pelos danos 
causados na viatura, reconstituindo a situação que existiria se não se tivesse verificado o 
evento que obriga à reparação (artigo 562.º do Código Civil). ---------------------------------------
---- Assim, e atendendo que, a companhia de seguros emitiu um recibo de indemnização no 
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valor de 121,23�, os serviços competentes deverão executar os procedimentos necessários 
para se proceder ao pagamento de 452,59�, correspondente ao remanescente do montante 
total dos danos causados na viatura do reclamante, ou seja, 573,82�. ------------------------------
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------
---- É o que nos cumpre informar, a Sra. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ---- 
---- Assim, na sequência da deliberação tomada em reunião de 24 de setembro de 2013, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, pagar o valor de 121,23 �, ao requerente Jorge João 
Silva Ferreira, valor entregue pela seguradora a este Município, para completo pagamento da 
indemnização em referência.----------------------------------------------------------------------------- 
3.5.RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL � INDEMNIZAÇÃO DE 
DANOS CAUSADOS EM VIATURA. REQUERENTE: SUSANA MARGARIDA 
CAMÕES MARTINS � PAGAMENTO � AUTORIZAÇÃO 
---- Presente uma carta de Susana Margarida Camões Martins, datada de 09 de setembro de 
2013, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Susana Margarida Camões Martins, residente na Quinta do Pomar, Lote 13, 4.º Esq.º, 
3520 Nelas, proprietária do veiculo Peugeot 206, com a matricula 29-BZ-22, vem por este 
meio comunicar a V.ª Ex.ª que devido ao mau estado do pavimento no arruamento, tais como 
travessias muito fundas e abatimento de parte da via na Quinta do Pomar, lote 13, junto às 
traseiras do antigo quartel dos Bombeiros, local onde a reclamante reside, á sensivelmente 2 
anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por diversas vezes a reclamante, os moradores e o proprietário dos imoveis, Senhor 
Serafim, alertaram os Serviços da Autarquia para esta situação, no entanto esta nunca foi 
resolvida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez que é o único acesso à habitação da reclamante, verificaram-se alguns danos a 
nível de eixo traseiro e dos pneumáticos na viatura da mesma. --------------------------------------
---- A reclamante teve que levar a viatura à inspeção anual a qual chumbou, em virtude das 
anomalias que a mesma possuía. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que no dia 07/07/2013, a reclamante, que é funcionária do Município e 
trabalha no Centro Escolar, quando fazia a manobra para abandonar o seu local de trabalho, 
no fim do dia, com a viatura, esta ao passar por cima de uma tampa de eletricidade, cedeu e a 
roda do lado direito caiu dentro do buraco. ------------------------------------------------------------- 
---- Além de várias testemunhas, foi chamada a G.N.R. de Nelas para confirmar a ocorrência. 
---- A requerente comunicou à Ex.m.ª Senhora Presidente, que determinou o envio da 
participação à Companhia de Seguros. ------------------------------------------------------------------ 
---- A Companhia de Seguros declinou todas e quaisquer responsabilidades. ---------------------
---- O valor da reparação efetuado na oficina Auto Cândido, Rocha & Gonçalves (Auto 
Cabanões), é de 427,09 � (Quatrocentos e vinte e sete euros e nove cêntimos). -------------------
---- Assim, solicito muito respeitosamente a V.ª Ex.ª que determine o seu pagamento no 
sentido de ver reparados os danos causados na viatura da reclamante, uma vez que estava em 



 
Fls.__________ 

Reunião de 27/11/2013 

25 

 

causa a segurança e a estabilidade da mesma e era da responsabilidade da Autarquia a 
reparação do pavimento.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, sobre o assunto em referência, pedir parecer à 
jurista Dr.ª Marta Bilhota. --------------------------------------------------------------------------------- 
3.6.RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL � INDEMNIZAÇÃO DE 
DANOS CAUSADOS EM VIATURA. REQUERENTE: PEDRO MIGUEL 
RODRIGUES FIGUEIREDO � PAGAMENTO � AUTORIZAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 24 de setembro de 2013, de Pedro Miguel Rodrigues 
Figueiredo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Pedro Miguel Rodrigues Figueiredo, residente no Bairro das Toiças, Lote 13 R/C Dt.º, 
3520-045 Nelas, com o número fiscal de contribuinte 225200287, vem requerer, muito 
respeitosamente, a V.ª Ex.ª o pagamento dos danos causados na sua viatura da marca Seat, 
modelo Leon, com a matrícula 71-BI-20. --------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos e com os fundamentos seguintes: -----------------------------------------------------
---- 1.º - No passado dia 27/03/2013, no Bairro das Toiças, encontravam-se funcionários desta 
Autarquia a executar serviços de jardinagem, com a utilização de uma mota roçadora; ---------
---- 2.ª � A viatura do requerente encontrava-se estacionada nessa rua quando pedras, 
expelidas pela mota roçadora, embateram na viatura do requerente, causando-lhe danos 
consideráveis, porquanto ficou crivada em toda a parte frontal. ------------------------------------- 
---- Posto isto, não tendo sido acautelados os deveres de cuidado, incorrendo esse Municipio 
em responsabilidade civil extracontratual, o requerente solicita a V.ª Ex.ª o pagamento dos 
danos causados na sua viatura que, conforme fatura que anexo, ascendem a 150,68 �.� ---------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, sobre o assunto em referência, pedir parecer à 
jurista Dr.ª Marta Bilhota. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 25, E ÀS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO, N.º 22, DE 2013 � COMPETÊNCIA DELEGADA - 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2013, n.º 25, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2013, n.º 22, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------- 
4.2.ENCARGOS DO MANDATO ANTERIOR, JÁ PRESENTES NA 1.ª REUNIÃO 
DESTA CÂMARA MUNICIPAL � AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS 
---- O Senhor Presidente da Câmara fez um resumo do documento em análise, realçando 
tratar-se de pagamentos assumidos pelo Executivo anterior, nos meses de setembro e outubro 
de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos encargos que 
transitaram do mandato anterior, constantes do documento elaborado pelo Sector de 
Contabilidade, cujo documento fica anexo à ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ---  
 

5 � LICENCIAMENTOS DIVERSOS 
 
5.1.COMUNICAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO GPL 
DA CLASSE B2 (CAPACIDADE UNITÁRIA DE 2,50M3). LOCAL: LARGO VASCO 
DA GAMA, N.º 1, EM NELAS. REQUERENTE: REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A. � 
AUTORIZAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 12484, datada de 08 de novembro de 2013, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Comunicação de instalação de reservatório enterrado GPL da classe B2 (capacidade 
unitária de 2,50m3). Local: Largo Vasco da Gama, n.º 1, em Nelas. Requerente: Repsol Gás 
Portugal, S.A. Processo: 20/3/2013 ---------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. A empresa requerente comunica a instalação de reservatório enterrado de GPL da 
classe B2, com capacidade de 2,50 m3. ------------------------------------------------------------------ 
---- II. Enquadramento legal: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. De acordo com o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 195/2008, de 6 de outubro, que estabeleceu os procedimentos e as competências do 
licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de 
abastecimento de combustíveis: -------------------------------------------------------------------------- 
---- Anexo III - Classe B2: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Embora não sujeitas a licenciamento, ficam, no entanto, obrigadas ao cumprimento do 
previsto no artigo 21.º, da Portaria 1188/2003, de 10 de outubro, alterada pela Portaria n.º 
1515/2007, de 30 de novembro, a seguinte instalação: ------------------------------------------------ 
---- a) Instalações de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos com ponto de 
inflamação inferior a 38ºC, com capacidade igual ou superior a 1,500 m3 e inferior a 4,5 m3; - 
---- - As instalações de classes B1 e B2, sem prejuízo do cumprimento dos regulamentos de 
segurança aplicáveis, não ficam sujeitas a licenciamento. -------------------------------------------- 
---- - Não obstante o disposto no número anterior, o proprietário das instalações de classe B2 
deve entregar na respetiva câmara municipal um processo, constituído pelos seguintes 
elementos referentes à instalação: ------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Identificação do proprietário, localização da instalação e direito à utilização do terreno; 
---- b) Caracterização da instalação; --------------------------------------------------------------------- 
---- c) Certificado de inspeção das instalações emitido por uma EI (entidade inspetora) 
reconhecida pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) respeitante ao cumprimento 
das regras de segurança; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Indicação da entidade exploradora das instalações reconhecida pela DGEG, quando tal 
for exigível pelo Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de maio; --------------------------------------------- 
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---- e) Para o equipamento sob pressão, certificado de aprovação da instalação, nos termos do 
Decreto�Lei n.º 97/2000, de 25 de maio. ---------------------------------------------------------------- 
---- 3 - O processo referido no número anterior deve ser entregue antes do início da 
exploração. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O pedido de instalação de reservatório GPL da classe B2 encontra-se devidamente 
instruído. Assim, nos termos do n.º 3, artigo 21.º da Portaria 1188/2003, de 10 de outubro, 
alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro, não vejo inconveniente na 
pretensão, o requerente poderá dar início da exploração. --------------------------------------------- 
---- Nota: Pelo facto de se tratar de uma simples comunicação, isenta de licença ou 
comunicação prévia, enviar cópia desta informação a empresa requerente. ------------------------ 
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara resumiu a informação atrás descrita. -------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que não podia ser o mesmo 
funcionário a fazer a informação e a pôr o despacho na mesma. ------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a instalação de um reservatório enterrado 
GPL da classe B2 (capacidade unitária de 2,50m3), sito no Largo Vasco da Gama, n.º 1, em 
Nelas, em que é requerente a firma Repsol Gás Portugal, S.A., a que se refere o processo n.º 
20/3/2013, nos termos e de acordo com a informação interna n.º 12484, da Unidade Orgânica 
de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. -----------------------------------------------
5.2.ARQUIVAMENTO DO PROCESSO N.º 01/62/2010. CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE 
CONSTRUÇÃO. REQUERENTES: MÁRCIO LUÍS SAMPAIO SILVEIRA E ANA 
CATARINA NUNES DOS SANTOS. LOCAL: MOREIRA � CONHECIMENTO 
---- Presente a informação interna n.º 12347, datada de 01 de novembro de 2013, do Serviço 
Jurídico, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Recusa de entrega do alvará de construção e cassação do respetivo título � Processo n.º 
01/62/2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em atenção o exposto no pedido de parecer constante da Informação Interna n.º 
10286, de 17/09/2013, proveniente do Responsável da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, Eng.º João Luís Borges de Almeida Ferreira, relativamente à 
recusa de entrega do alvará de construção e consequente cassação do mesmo, no âmbito do 
Processo n.º 01/62/2010 - Licenciamento Administrativo - Construção de Habitação, cumpre-
nos emitir o parecer seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Dos factos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em 2 de junho de 2011 foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 31/2011, em 
nome de Márcio Luís Sampaio Silveira e Ana Catarina Nunes dos Santos, para execução de 
obras no prédio sito em Moledo, freguesia de Moreira, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Nelas sob o n.º1087/20081009 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 
1920, da respetiva freguesia. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A obra foi adjudicada à empresa Espiral Ascendente, Lda., com sede na Av. das Pedras 
Altas, Parque Industrial da Ribeirinha, 3525-040 Canas de Senhorim, titular do Alvará de 
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Construção n.º 65951, e foi designado Diretor de Obra o Eng.º José António Marques 
Figueiredo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O prazo para conclusão das obras (com prorrogação) tinha o seu termo em 2 de dezembro 
de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em reunião de Câmara de 11 de dezembro de 2012, foi declarada a caducidade da licença, 
nos termos do artigo 71.º, n.º 5, do RJUE, porquanto o dono da obra não informou a autarquia 
do términus da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posteriormente, em 18 de dezembro de 2012, ofício n.º 4607, o dono da obra foi 
notificado desse facto, bem como de que, ao abrigo do artigo 74.º do Regulamento Municipal 
de Edificação e Urbanização do Concelho de Nelas, dispunha de um prazo de 45 dias, a 
contar da data da caducidade da licença, para requerer a autorização de utilização. --------------
---- Em 22 de janeiro de 2013, o Diretor Técnico da Obra, Eng.º José António Marques 
Figueiredo, apresentou o Termo de Responsabilidade do qual consta que, ------------------------ 
---- � (�) a obra localizada ao Moledo - Moreira, freguesia de Moreira, à qual foi atribuída o 
alvará de obras de construção n.º 31/2011, cujos titulares são Márcio Luís Sampaio Silveira e 
Ana Catarina Nunes dos Santos, com morada à Rua da Ribeira-Moreira de Cima, freguesia de 
Moreira, se encontra concluída desde 30/11/2012, em conformidade com os projetos de 
arquitetura e arranjos exteriores aprovados, com as condicionantes da licença, com a 
utilização prevista no alvará de licença, e que as alterações efetuadas aos projetos estão em 
conformidade com as normas legais e regulamentares que lhe são aplicáveis� --------------------
---- Posteriormente, em 20 de fevereiro de 2013, foi apresentado nos Serviços Municipais o 
Livro de Obra, ficando o mesmo arquivado no processo de licenciamento da obra. --------------
---- Nessa mesma data, com o registo de entrada n.º 1647, o Sr. Márcio Luís Sampaio Silveira 
requereu a licença de habitabilidade, nos seguintes termos: ------------------------------------------ 
---- �Vem requerer que lhe seja concedida a licença de habitabilidade mesmo faltando a 
entrega do alvará de construção do empreiteiro devido a esse mesmo não aparecer, por 
motivos que me ultrapassam, assumindo o final da obra o diretor técnico da mesma obra� -----
---- No entanto, em 5 de março de 2013, com o registo de entrada n.º 2045, o representante 
legal da empresa Espiral Ascendente, Lda., na qualidade de empresa responsável pela 
execução da obra, vem informar que a obra não se encontra concluída e que o respetivo alvará 
de construção n.º 31/2011 está na sua posse, juntando cópia do mesmo. ---------------------------
---- O Alvará de Utilização n.º 18/2013 foi então emitido em 11 de março de 2013, em nome 
de Márcio Luís Sampaio Silveira e Ana Catarina Nunes dos Santos, titulando a autorização de 
utilização do edifício sito ao Moledo, freguesia de Moreira, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Nelas sob o n.º 1087/20081009 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 1556-P, da respetiva freguesia. --------------------------------------------------------------- 
---- Continuando em falta a entrega do Alvará de Construção, de acordo com a Informação 
Interna n.º 3475, de 18/03/2013, elaborada pelo Eng.º João Luís Borges de Almeida Ferreira, 
�como é obrigatório a cassação do alvará de construção, proponho que se notifique a empresa 
construtora para apresentar o alvará de licença de construção n.º 31/2011, no prazo máximo 
de 15 dias.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Após nova notificação para entrega do Alvará de Construção, que se encontra na posse do 
construtor da empresa Espiral Ascendente, Lda. (ofício n.º 1548, de 19/03/2013), e após 
contacto pelo Serviço de Fiscalização Municipal, o representante da empresa alega que, 
enquanto o processo não for decidido em tribunal, se recusa a entregar o respetivo documento 
ao Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, salienta-se que, o litígio é entre a empresa responsável pela execução da obra 
e o dono da obra, sendo totalmente alheio ao Município. --------------------------------------------- 
---- II - Do Direito: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o artigo 79.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, adiante designado RJUE, --------------------------
---- �1- O alvará ou a admissão de comunicação prévia é cassado pelo presidente da câmara 
municipal quando caduque a licença ou a admissão de comunicação prévia ou quando estas 
sejam revogadas, anuladas ou declaradas nulas. ------------------------------------------------------- 
---- 2- A cassação do alvará ou da admissão de comunicação prévia de loteamento é 
comunicada pelo presidente da câmara municipal à conservatória do registo predial 
competente, para efeitos de anotação à descrição ou de cancelamento do respetivo registo. ----
---- 3- (�) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4- O alvará cassado é aprendido pela câmara municipal, na sequência de notificação ao 
respetivo titular. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5- (�).� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nestes termos, quando a licença caduque (nos termos do artigo 71.º), seja revogada (nos 
termos definidos no artigo 73.º), seja anulada ou declarada nula (pela própria administração 
ou pela via jurisdicional) deve o presidente da câmara municipal cassar o respetivo título. A 
estas situações devemos acrescentar outra que, por maioria de razão, não pode deixar de ter 
como efeitos a cassação do alvará: a da inexistência do próprio ato que serviu de móbil para a 
sua emissão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, em termos imediatos, a cassação determina a apreensão do alvará pela câmara 
municipal, após notificação ao respetivo titular. A desobediência deste pode, inclusivamente, 
fazê-lo incorrer em crime de desobediência, nos termos do disposto no artigo 100.º do RJUE e 
do artigo 348.º do Código Penal. ------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, importa aferir se, no caso sub judice, se verifica, efetivamente, a caducidade 
da licença, pois foi este o pressuposto dos Serviços Técnicos para se proceder à cassação do 
alvará, prevista no artigo 79.º do RJUE. ----------------------------------------------------------------- 
---- - Caducidade - artigo 71.º do RJUE: ---------------------------------------------------------------- 
---- �1- A licença ou admissão de comunicação prévia para a realização de operação de 
loteamento caduca se: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Não for apresentada a comunicação prévia para a realização das respetivas obras de 
urbanização no prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento ou, na 
hipótese de comunicação prévia para a realização de obras de urbanização no prazo de um ano 
a contar da admissão daquela; ou se --------------------------------------------------------------------- 
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---- b) Não for requerido o alvará a que se refere o n.º 3 do artigo 76.º no prazo de um ano a 
contar da admissão da comunicação prévia das respetivas obras de urbanização. ----------------
---- 2- A licença ou a admissão de comunicação prévia para a realização de operação de 
loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem como a licença para a 
realização de operações urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 
4.º, caducam se, no prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento, não for 
requerida a emissão do respetivo alvará ou do pagamento das taxas a que se refere o n.º 2 do 
artigo 36.º-A, na hipótese de comunicação prévia. ---------------------------------------------------- 
---- 3- Para além das situações previstas no número anterior, a licença ou a admissão de 
comunicação prévia para a realização das operações urbanísticas referidas no número anterior, 
bem como a licença ou a admissão de comunicação prévia para a realização de operação de 
loteamento que exija a realização de obras de urbanização, caduca ainda: -------------------------
---- a) Se as obras não forem iniciadas no prazo de nove meses a contar da data de emissão do 
alvará ou do pagamento das taxas a que se refere o n.º 2 do artigo 36.º-A, ou, nos casos 
previstos no artigo 113.º, da data do pagamento das taxas, do seu depósito ou da garantia do 
seu pagamento; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Se as obras estiverem suspensas por período superior a seis meses, salvo se a suspensão 
decorrer de facto não imputável ao titular da licença ou da admissão de comunicação prévia; -
---- c) Se as obras estiverem abandonadas por período superior a seis meses; ---------------------
---- d) Se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou comunicação prévia ou 
suas prorrogações, contado a partir da data de emissão do alvará ou do pagamento das taxas a 
que se refere o n.º 2, do artigo 36.º-A; ------------------------------------------------------------------- 
---- e) (Revogada.) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4- Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, presumem-se abandonadas as 
obras ou trabalhos sempre que: --------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se encontrem suspensos sem motivo justificativo registado no respetivo livro de obra; -
---- b) Decorram na ausência do técnico responsável pela respetiva execução; -------------------
---- c) Se desconheça o paradeiro da respetiva licença ou comunicação prévia sem que este 
haja indicado à câmara municipal procurador bastante que o represente. --------------------------
---- 5- As caducidades previstas no presente artigo são declaradas pela câmara municipal, com 
audiência prévia do interessado. -------------------------------------------------------------------------- 
---- 6- (�) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 7- (�)� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Antes de mais, acentuamos a correção linguística da �caducidade da licença� e não 
�caducidade do alvará�, como constava nos anteriores regimes jurídicos. -------------------------
---- Assim, são as licenças que configuram os atos administrativos que decidem sobre as 
operações urbanísticas, traduzindo-se os respetivos alvarás apenas em documentos que 
servem de título às mesmas. Naturalmente que, caducando aqueles atos, deixam estes títulos 
de subsistir, devendo ser cassados e cancelados (artigo 79.º do RJUE). ----------------------------
---- O presente normativo identifica as situações que podem levar à caducidade da licença, 
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sendo que, atendendo à previsão normativa, as causas de caducidade podem ser divididas em 
dois grupos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - O primeiro diz respeito ao prazo estabelecido para que, uma vez licenciada, seja 
requerido o respetivo título (alvará), valendo neste domínio, como regra, o prazo de um ano 
que, contudo pode ser prorrogado (artigo 72.º n.os 1 e 2 do RJUE). --------------------------------- 
---- II - Fora destas situações, as causas de caducidade referem-se à realização de obras. No 
que concerne às causas de caducidade de obras relacionadas com a realização de obras, 
determina a lei que, a licença ou a admissão de comunicação prévia caducam quando as obras 
respetivas não forem iniciadas no prazo de nove meses a contar da data de emissão do alvará 
ou do pagamento das taxas a que se refere o n.º 2 do artigo 36.º-A; se as obras estiverem 
suspensas por período superior a seis meses, salvo se a suspensão decorrer de facto não 
imputável ao titular da licença ou da admissão de comunicação prévia; Se as obras estiverem 
abandonadas por período superior a seis meses; se as obras não forem concluídas no prazo 
fixado na licença ou comunicação prévia ou suas prorrogações, contado a partir da data de 
emissão do alvará ou do pagamento das taxas a que se refere o n.º2 do artigo 36.º-A. -----------
---- Relativamente ao tema da caducidade (artigo 71.º do RJUE): ----------------------------------
---- �Tem havido alguma dificuldade em enquadrar juridicamente as caducidades aqui 
referidas, na medida em que, sendo este um instituto que desponta do ordenamento jurídico 
civilístico, a sua �importação� para o direito administrativo não é isenta de dúvidas. Desde 
logo, porque em especial no direito administrativo, a mesma assume contornos muito 
heterogéneos, falando-se de uma caducidade preclusiva distinta de uma caducidade-sanção. --
---- No que à primeira diz respeito, a mesma ocorre sempre que a fixação do prazo durante o 
qual determinados direitos ou faculdades podem ser exercidos é determinada por interesses 
públicos de certeza e segurança ou estabilidade jurídicas (direitos temporais ou a termo), não 
sendo a inatividade do particular vista como ilícita, mas apenas como determinante do 
desencadeamento da aplicação da consequência prevista pelo ordenamento jurídico e que em 
princípio não lhe é favorável. Nestes casos a caducidade visa reprimir uma negligência 
objetiva na utilização de certas vantagens. -------------------------------------------------------------- 
---- Já a caducidade-sanção ou caducidade por incumprimento assume um recorte diferente 
uma vez que, nestes casos, a caducidade aparece associada a um comportamento do titular do 
direito que a lei permite configurar como um dever, cujo não cumprimento determina a sua 
extinção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, ao lado da caducidade em sentido estrito - em que o direito se extingue pelo não 
exercício no prazo fixado-, fala-se em caducidade-sanção para designar situações de perda de 
direitos por incumprimento de deveres ou de ónus no contexto de uma relação duradoura 
entre a Administração e um particular� (cfr. Fernanda Paula Oliveira, Maria José Castanheira 
Neves, Dulce Lopes e Fernanda Maçãs, �Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
Comentado, 3.ª Edição�, cit. Almedina, 2011, p.539-540). ------------------------------------------- 
---- No caso sub judice, à data da declaração de caducidade da licença (11/12/2012), a 
autarquia não tinha conhecimento da conclusão da obra, pelo que procedeu em conformidade 
com o disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º do RJUE, remetendo-nos assim para o 
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artigo 79.º do mesmo diploma. No entanto, posteriormente o Diretor Técnico da Obra 
declarou, através da apresentação do Termo de Responsabilidade, que a mesma se encontrava 
concluída desde 30/11/2012. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ora, tendo sido esta declaração aceite pelo Município, podemos até considerar que, 
efetivamente, não existe qualquer causa de caducidade prevista no artigo 71.º do RJUE, pois 
acresce ainda o facto de, na fase de audiência dos interessados, o dono da obra não ter sido 
notificado da verdadeira causa de caducidade da licença (ofício n.º3847, de 06/11/2012). ------
---- Não obstante esta possível inexistência de causa para declaração de caducidade, realizadas 
todas as tentativas pelos Serviços Técnicos, através da via extrajudicial, a única solução para 
o Município proceder à cassação do alvará é através da via judicial. ------------------------------- 
---- No entanto, o recurso à via judicial acarreta custos desnecessários e desproporcionais para 
o Município, porquanto, em todo o processo, o alvará traduz-se apenas num documento que 
serve de título ao (verdadeiro) ato administrativo que é o licenciamento, e a não entrega do 
alvará de construção não lesa o interesse público, pois este já não produz quaisquer efeitos 
jurídicos entre o particular e a Administração, uma vez que o processo de obras se encontra 
devidamente concluído. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- É também este o entendimento do Dr. António Ramos, Jurista da CCDRC, que, através de 
contacto telefónico efetuado pela Jurista deste Município em 04/11/2013, concluiu considerar 
desproporcional o Município avançar para a via judicial, pois este recurso acarreta custos e 
não se obterá qualquer efeito útil com a cassação do alvará. ----------------------------------------- 
---- 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, bem como o princípio da 
proporcionalidade, propõe-se o arquivamento do processo, porquanto a obra foi concluída no 
prazo previsto, e, inclusivamente, já foi emitido o alvará de utilização; e o recurso à via 
judicial acarreta custos desnecessários e desproporcionais para a autarquia, pois a não entrega 
do alvará de construção não lesa o interesse público, uma vez que este já não produz 
quaisquer efeitos jurídicos entre o particular e a Administração. ------------------------------------ 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
5.3.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 
isenções atribuídas conforme artigo 5.º, do Regulamento de Taxas Municipais e outros 
Regulamentos, bem como licenças especiais de ruído, no âmbito do disposto no artigo 15.º, 
do Regulamento Geral do Ruído, cujo documento fica anexo à ata (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
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6 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. --------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às treze horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz alta por 
mim, ___________________________________________, conforme deliberação tomada em 
reunião ordinária pública, realizada em 27 de dezembro de 2011, 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, 

 
__________________________________________ 

 
 
 


