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ACTA N.º 7 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL 
E ONZE  

 
---- Aos doze dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva. ---------------------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Hélder José Gomes 
Ambrósio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Helder José Gomes Ambrósio enviou um fax, datado de 13 de Abril 
de 2011, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Por compromissos profissionais de última hora, informo V.ª Ex.ª que não me foi possível 
estar presente na reunião de Câmara, realizada ontem, dia 12 de Abril.� --------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção do Senhor 
Vereador, Dr. Manuel da Conceição Marques, a acta da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 29 de Março de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, 
para efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que se absteve na 
votação da aprovação da acta da reunião ordinária pública, realizada em 29 de Março de 2011, 
por não ter estado presente nessa reunião. -------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 376.394,65 � (trezentos e setenta e seis mil 
trezentos e noventa e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 215.279,18 � (duzentos e quinze mil duzentos e setenta e nove euros e dezoito 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
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---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Zona Industrial I, de Nelas � Cedência de terreno a Nuno Pedro Silveira Brás de 
Figueiredo � Aprovação; --------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Ana Paula Ferreira Gomes de Almeida Reis � Pedido de isenção de pagamento, na 
totalidade, de refeições escolares, por insuficiência económica � Aprovação. -------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Por proposta do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, a Câmara 
Municipal, subscreveu, por unanimidade, a atribuição de um Voto de Louvor ao ABC � 
Académico Basket Club, de Nelas, pelos resultados alcançados na presente época desportiva.     
 

ORDEM DO DIA 
  

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 

1.1.CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA AV.ª LOBO ANTUNES, EM 
NELAS � PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO A JOÃO PEDRO MOREIRA 
BORGES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Construção da Rede de Esgotos da Av.ª Lobo Antunes, em Nelas. Requerente: João 
Pedro Moreira Borges -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para dotar de rede de esgotos e rede pluvial a Av.ª Lobo Antunes, em Nelas, foi 
necessário implantar estes colectores no terreno do requerente num comprimento de 50 
metros, tendo-se destruído uma fiada de videiras e três árvores de fruto. --------------------------
---- Por estes danos, o requerente solicita agora uma indemnização de 617,00 �. -----------------
---- Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo aos prejuízos causados e à criação de uma servidão no terreno do requerente, 
julga-se que o valor solicitado está dentro dos valores normais em casos semelhantes. ---------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de seiscentos e dezassete 
euros, ao proprietário João Pedro Moreira Borges, a título de indemnização pelos prejuízos 
causados numa sua propriedade com a obra de �Construção da Rede de Esgotos da Av.ª Lobo 
Antunes, em Nelas�, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
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2.1.ZONA INDUSTRIAL I, DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO A NUNO 
PEDRO SILVEIRA BRÁS DE FIGUEIREDO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta, datada de 21 de Março de 2011, de Nuno Pedro Silveira Brás de 
Figueiredo, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Eu, Nuno Pedro Silveira Brás de Figueiredo, natural e residente na Freguesia de Aguieira, 
portador do B.I. n.º 11555377 e Contribuinte n.º 221364625, venho por este meio solicitar a 
V.ª Ex.ª um terreno na Zona Industrial de Nelas e respectiva planta topográfica, com cerca de 
3.000 m2, para instalação de uma unidade empresarial não poluente e com alguns postos de 
trabalho, que irá proporcionar ajuda ao desenvolvimento do município que V.ª Ex.ª dirige.� ---
---- Presente, também, uma informação, datada de 07 de Abril de 2011, do Técnico Superior, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial I, de Nelas � Cedência de terreno a Nuno Pedro Silveira Brás de 
Figueiredo --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em 22 de Março de 2011, Nuno Pedro Silveira Brás de Figueiredo, natural e residente na 
Freguesia de Aguieira, portador do B.I. n.º 11555377 e Contribuinte n.º 221364625, solicitou 
a cedência de uma parcela de terreno na Zona Industrial de Nelas, com cerca de 3.000 m2, 
para instalação de uma unidade empresarial com alguns postos de trabalho. Verbalmente o 
requerente informou que a unidade empresarial terá actividade no âmbito do sector 
automóvel. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Estes Serviços informam que o Município tem na Zona Industrial de Nelas, uma parcela 
com a área pretendida pelo requerente, que poderá ser cedida nas condições habituais. ---------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Face à informação do Técnico Superior, Dr. Luís Costa, atrás descrita, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência, ao requerente Nuno Pedro Silveira Brás de 
Figueiredo, residente em Aguieira, de uma parcela de terreno na Zona Industrial I, de Nelas, 
com a área de cerca de 3.000 m2, nas condições habituais, que a seguir se transcrevem: ---- ---
---- CONDIÇÕES DE VENDA -------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Venda em regime de propriedade plena; ------------------------------------------------------- 
---- 2 - Preço de venda é de 0,50 � (cinquenta cêntimos) o metro quadrado; ---------------------- 
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, 
com todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a 
laborar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra. ------------------------------------------------------------------------------ 
 



 
Fls.__________ 

Reunião de 12-04-2011 

 

4

3 � SUBSÍDIOS 
 

3.1.UNIVERSIDADE DE COIMBRA � FACULDADE DE ECONOMIA � PEDIDO DE 
DONATIVO OU PATROCÍNIO � EVENTUAL INDEFERIMENTO 
---- Presente um ofício da Faculdade de Economia, da Universidade de Coimbra, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ºs Senhores ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Novos Fitados de Gestão � Queima das Fitas 2011 - Pedido de donativo ou patrocínio ----
---- Realiza-se em Maio de 2011 a tradicional Queima das Fitas de Coimbra, realizada pelos 
estudantes, de que é parte integrante o cortejo dos Fitados. Trata-se do desfile de algumas 
dezenas de carros alegóricos e é, sem dúvida, uma das mais belas e marcantes tradições da 
cidade de Coimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este cortejo desenrola-se sob os olhares curiosos e expectantes de familiares, de amigos e 
de todos aqueles que, anualmente, se deslocam peregrinamente à cidade dos estudantes. -------
---- Devido a todo o simbolismo inerente a esta festa estudantil é nossa intenção, Novos 
Fitados de Gestão, participar no cortejo através da criação e organização de um carro 
alegórico. Esta iniciativa acarreta custos elevadíssimos, aos quais seria impossível fazer face 
sem ajuda de patrocínios e outras contribuições. Vimos, assim, por este meio, solicitar a V.ªs 
Ex.ªs uma contribuição, sob a forma de donativo ou patrocínio, destinada à concretização 
desta tradição. Desta forma, o apoio concedido traduzir-se-á na reserva de espaço publicitário 
que constará no livro dos Novos Fitados (as denominadas plaquetes), juntamente com as 
caricaturas destes. Estes pequenos livros serão gratuitamente distribuídos pelos milhares de 
pessoas que assistirão ao desfile. Será com muito prazer que também vos faremos chegar um 
exemplar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ser-vos-á remetido posteriormente o recibo da AAC (Associação Académica de Coimbra) 
referente à vossa colaboração que será considerado pela Direcção Geral das Contribuições e 
Impostos como custo privilegiado do exercício que poderá ser deduzido no IRS ou no IRC. ---
---- Certos do bom acolhimento por parte de V.ªs Ex.ªs e relembrando que o simbolismo deste 
dia ficará para sempre gravado nas nossas memórias como ponto alto do nosso percurso 
académico, enviamos a nossa particular estima e consideração, assim como os nossos mais 
sinceros agradecimentos.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio, à Faculdade de 
Economia, da Universidade de Coimbra, por falta de enquadramento legal e orçamental. ------ 

 
4 � DIVERSOS 

 
4.1.PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE SEPULTURA 
PERPÉTUA. REQUERENTE: MARIA DO CÉU PAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 28 de Março de 2011, de Maria do Céu Pais, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Maria do Céu Pais, viúva, reformada, contribuinte fiscal n.º 159801605, residente na Rua 
das Flores, n.º 4, em Algerás, Freguesia de Nelas, titular da concessão do terreno para 
sepultura perpétua, sita no Talhão A, sepultura 22, do Cemitério Municipal de Nelas, que 



 
Fls.__________ 

Reunião de 12-04-2011 

 

5

herdou por testamento de Feliz Pereira, seu marido, em que a torna herdeira universal de tudo 
quanto havia à sua morte, vem requerer o averbamento do respectivo alvará, registado no 
livro n.º 1, a fls. 18, sob o n.º 52/1951, para o nome de José Fernando, casado com Maria 
Cidália Simões, cunhado da requerente, reformado, contribuinte fiscal n.º 115499261, 
residente na Rua Dr. Avelino Pais Borges, n.º 6, Algerás, Freguesia de Nelas, porque esta é a 
sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------   
---- Presente, também, uma informação, datada de 31 de Março de 2011, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------ 
---- �Transferência de proprietário em alvará de concessão de terrenos para sepultura 
perpétua. Requerente: Maria do Céu Pais --------------------------------------------------------------- 
---- O Regulamento do Cemitério Municipal de Nelas prevê, no art.º 52.º, a transmissão por 
actos entre vivos de jazigos ou sepulturas perpétuas, desde que estejam nas condições 
previstas nas alíneas a) e b), do n.º 1 e do n.º 3, daquele artigo. ------------------------------------- 
---- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O actual concessionário possuía a concessão do terreno, para sepultura perpétua, à mais 
de 5 anos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A transmissão, agora solicitada, destina-se a um descendente do actual concessionário, o 
qual se responsabiliza pela perpetuidade da conservação das ossadas nela existentes, pelo que 
estão cumpridos os condicionamentos previstos no artigo acima citado. ---------------------------
---- Assim e tendo em conta o que atrás fica exposto, julga-se que poderá ser aprovada a 
transmissão solicitada, desde que seja liquidada a verba correspondente a 50% das taxas pela 
concessão de terrenos que estiverem em vigor na Tabela de Taxas e Licenças � 421,00 � X 
50% = 210,50 �), conforme previsto no n.º 2, do art.º 53.º, desta Tabela, no entanto V.ªs Ex.ªs 
superiormente decidirão.�---------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de averbamento no Alvará de 
Concessão de terreno para sepultura perpétua, no Cemitério de Nelas, com o n.º 52/1951, do 
novo proprietário, José Fernando, nos termos e de acordo com a informação do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, atrás descrita. ---------------------------  
4.2.DOAÇÃO DE PRÉDIO URBANO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS � PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de 05 de Abril de 2011, do Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: --------- 
---- �Doação de prédio urbano à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por determinação do Alvará de Licenciamento de Loteamento Urbano, emitido pela 
Câmara Municipal de Nelas em 19 de Dezembro de 1989, sob o número 11, entre outras áreas 
de cedência a título gratuito, foi destinada uma área de 609 metros quadrados destinada às 
futuras instalações dos Bombeiros Voluntários de Nelas. -------------------------------------------- 
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---- Na inscrição da Conservatória do Registo Predial de Nelas, sob o n.º 1143, consta a 
seguinte descrição: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Alínea f): Serão cedidas, a título gratuito, à Câmara Municipal de Nelas, as seguintes 
áreas descritas nas plantas de síntese e apresentação do loteamento: ------------------------------- 
---- - Área destinada às futuras instalações dos Bombeiros Voluntários de Nelas � 609 m2; ----   
---- - Área destinada a Espaços Verdes � 4.704 m2; --------------------------------------------------- 
---- - Área de pavimentos pedonais � 14.937 m2; ------------------------------------------------------ 
---- - Área destinada a equipamentos desportivos � 3.904 m2; ---------------------------------------
---- - Área destinada à Sede do Sport Lisboa e Nelas � 538 m2; -------------------------------------
---- - Área destinada aos Balneários Municipais � 420 m2; ------------------------------------------- 
---- Acontece que depois da autorização de loteamento ter sido registada na Conservatória do 
Registo Predial de Nela, a parcela identificada com a letra �A� da planta de síntese do 
loteamento acima referido, nunca foi oficialmente transmitida para a Câmara Municipal de 
Nelas e consequentemente para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entendemos ser oportuna a concretização da cedência especificada no Alvará n.º 11/89, 
regularizando o que o mesmo nesse documento de operação urbanística se impõe. --------------
---- Assim, propomos: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Que o Executivo delibere no sentido de promover os procedimentos necessários para que 
seja declarado proprietário da parcela constante do já referido Alvará, a qual foi participada à 
Repartição de Finanças do Concelho de Nelas, socorrendo-se designadamente através da 
justificação notarial e em simultâneo ou posteriormente àquele acto notarial, se transmita para 
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, através da doação, a parcela 
objecto desta proposta de deliberação. ------------------------------------------------------------------ 
---- Identificação da parcela: Um terreno para construção urbana, sito na Rua José Guilherme 
Faure, no lugar da Quinta do Pomar, Freguesia e Concelho de Nelas, com a área de 609 m2, a 
confrontar de Norte com Espaço Público; Sul com Bombeiros Voluntários de Nelas; Nascente 
com o lote 13 e Outros; Poente com José Albuquerque Vaz, omisso às matrizes prediais 
urbanas da Freguesia de Nelas. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Junta-se: - Fotocópia do modelo 1 do IMI; ---------------------------------------------------------
---------------- - Fotocópia da planta de síntese do Alvará n.º 11/89.� -------------------------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, explicou o assunto em analise, resumindo a sua proposta de 
deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita, 
no sentido de promover os procedimentos necessários para que seja declarado proprietária da 
parcela constante do Alvará n.º 11/89, emitido pela Câmara Municipal de Nelas, em 19 de 
Dezembro de 1989, o qual foi participada à Repartição de Finanças do Concelho de Nelas, 
socorrendo-se designadamente através da justificação notarial e em simultâneo ou 
posteriormente àquele acto notarial, se transmita para a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas, através da doação, a parcela objecto desta proposta de 
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.3.VENDA DE LOTE DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO URBANA NA AV.ª 
FRANCISCO SÁ CARNEIRO, EM NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Venda de parcela de terreno urbano na Av.ª Sá Carneiro, em Nelas --------------------------
---- I. Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª para se proceder à venda de uma parcela de terreno 
urbano localizado na Av.ª Sá Carneiro, sobrante da construção da rotunda da Biblioteca em 
Nelas, propriedade da Autarquia, informo que o artigo matricial correspondente é o 2422, sito 
ao Bairro das Toiças, confrontando a Norte com Estrada, a Nascente com João Manuel 
Ventura, a Sul com Mário Almeida Fernandes e Poente com Estrada. -----------------------------
---- A parcela tem a área de 430 m2 e de acordo com os parâmetros urbanísticos constantes do 
PDM, a área máxima de implantação é de 150 m2 e a área bruta de construção é de 258 m2. ---
---- II. Face a estes condicionalismos e atendendo às fracas condições existentes actualmente 
no mercado imobiliário, caso V.ª Ex.ª opte pela venda em hasta pública, proponho o preço 
base de licitação de 15.000,00 � (+/- 430,00 m2 x 35�/m2), com lanços mínimos de 500,00 �. -
---- Em anexo planta de localização. --------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, prestou alguns 
esclarecimentos sobre a localização da parcela de terreno que se pretende vender. ---------------
---- A Senhora Presidente afirmou que tem havido muitas solicitações da parte dos munícipes 
para o Executivo Municipal vender aquela parcela de terreno e solicitou à Câmara Municipal 
que a referida venda fosse feita por hasta pública, às 15:00 horas, do dia 31 de Maio de 2011, 
na reunião ordinária pública marcada para esse dia. -------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a venda em hasta pública de uma parcela 
de terreno urbano, localizado na Av.ª Sá Carneiro, em Nelas, sobrante da construção da 
rotunda da Biblioteca Municipal de Nelas, inscrita na matriz predial urbana da Freguesia de 
Nelas sob o n.º 2422 e descrita na Conservatória do Registo Predial de Nelas sob o n.º 810, 
propriedade da Autarquia, sendo a mesma realizada às 15:00 horas, do dia 31 de Maio de 
2011, na reunião ordinária pública marcada para esse dia, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------- 
4.4.ANA PAULA FERREIRA GOMES DE ALMEIDA REIS � PEDIDO DE ISENÇÃO 
DE PAGAMENTO, NA TOTALIDADE, DE REFEIÇÕES ESCOLARES, POR 
INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta de Ana Paula Ferreira Gomes de Almeida Reis, residente no Bairro de 
Santa Luzia, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro --------------
---- O meu nome é Ana Paula Reis e sou encarregada de educação do menor João Manuel 
Almeida Reis, aluno do 1.º ano da Escola do 1.º Ciclo, da Serra da Estrela, em Nelas. ----------
---- Até agora o meu filho encontrava-se incluído no escalão A e todas as refeições eram 
suportadas, e agora com as reestruturações dos escalões a nível de Segurança Social, 
encontra-se abrangido apenas pelo escalão B, o que faz com que tenhamos que pagar metade 
das refeições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- O meu marido recebe o salário mínimo e é a única fonte de rendimento do agregado 
familiar. No mês passado foi dispensado durante cerca de duas semanas por não haver 
trabalho para ele na empresa, o que fez com que não recebesse o salário por completo, 
colocando-nos numa posição ainda mais frágil. -------------------------------------------------------- 
---- Todos os dias procuro trabalho, mas dado o meu baixo nível de escolaridade não encontro 
ninguém que me queira empregar. ----------------------------------------------------------------------- 
---- As despesas fixas são elevadas e está a ser muito difícil para nós suportar todos os 
encargos. Deste modo, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª a isenção do pagamento das 
refeições escolares até ao final deste ano lectivo, sendo que já tenho a prestação de Março 
(13,73 �) em atraso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agradecendo desde já a atenção que esta carta vos possa merecer. ---------------------------- 
---- Peço deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 11 de Abril de 2011, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Isenção de pagamento de refeições � João Manuel Reis ----------------------------------------
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pela Sr.ª Ana Paula Reis, o Serviço de Acção 
Social procedeu ao levantamento dos dados relevantes para caracterizar a situação da carência 
económica referida na sua carta. ------------------------------------------------------------------------- 
---- O agregado familiar é composto por três elementos: o aluno, o pai e a mãe. -----------------
---- O único rendimento é proveniente do trabalho do pai no valor de 485,00�/mês, que face 
às despesas fixas mensais (renda � 150,00 �, água, luz e alimentação) se torna insuficiente. 
Ao longo do mês de Março o pai do menor foi dispensado do trabalho durante cerca de 2 
semanas por não haver volume de serviço que justificasse a sua presença, o que resultou num 
decréscimo do ordenado para metade. ------------------------------------------------------------------- 
---- A mãe está desempregada e a sua fraca escolaridade torna-se impeditiva para solucionar 
essa situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O menor encontra-se actualmente a ser acompanhado no Hospital São Teotónio por 
suspeita de epilepsia. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Até agora o menor era abrangido pelo Escalão A, devido a um erro na documentação 
entregue e de acordo com as actuais normativas da Segurança Social, encontra-se actualmente 
inserido no Escalão B tendo a obrigatoriedade de pagar 50% das refeições. -----------------------
---- Trata-se de uma família acompanhada regularmente pelo Serviço de Acção Social desta 
Autarquia, que apresenta problemas sócio-económicos graves onde os rendimentos declarados 
e comprovados são insuficientes face às necessidades económicas. --------------------------------
---- Deste modo e tendo em conta o que foi exposto, caso V.ª Ex.ª entenda, o encargo com a 
alimentação poderá ser suportado na totalidade pela Câmara Municipal desde a data referida 
no requerimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas explicaram o assunto, realçando que houve um engano da parte da requerente 
na entrega dos documentos e que só por esse motivo é que iam votar favoravelmente o 
assunto em análise. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, declarou que ia 
votar favoravelmente o assunto em análise apenas devido ao facto de ter havido um engano na 
entrega dos documentos, por parte da requerente e pelo facto de ter havido uma alteração 
substancial dos rendimentos do agregado familiar. ---------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar o pagamento, na totalidade e até ao final 
do presente ano lectivo, das refeições escolares a fornecer ao menor João Manuel Almeida 
Reis, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás 
descrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
5 � RECURSOS HUMANOS 

 
5.1.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO, DE ASSISTENTE 
TÉCNICO, NA ÁREA DE ARQUIVO, DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE 
TÉCNICO, EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO 
INDETERMINADO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Abril de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de um posto 
de trabalho, de Assistente Técnico, na área de Arquivo, da carreira geral de Assistente 
Técnico, em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado ----------------------------- 
---- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal e de reunião interna, concluiu-se, entre 
outros, que dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum para o 
preenchimento de um posto de trabalho da carreira geral de Assistente Técnico por tempo 
indeterminado na seguinte área de competência: -Arquivo Municipal, dadas as especificidades 
das funções a desenvolver no Arquivo deste Município e uma vez que aquele posto de 
trabalho se revela fundamental à prossecução e continuidade das mesmas. ------------------------
--- Havendo um lugar vago no Mapa de Pessoal, de Assistente Técnico, na área de Arquivo 
para o serviço de Arquivo Municipal, e tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e dos 
n.ºs 1 e 3, do artigo 7.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos 
serviços afectas a despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos com o 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e não 
ocupados, nos mapas de pessoal aprovados. ------------------------------------------------------------ 
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a 
ocupação dos lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o funcionamento dos 
serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Foi verificada a existência de relevante interesse público no recrutamento e ponderada a 
carência de recursos humanos no sector de actividade a que se destina, bem como a evolução 
global dos recursos humanos do Município. ------------------------------------------------------------
---- Nesse sentido, informo V.ª Ex.ª que para a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, é necessária a aprovação do Órgão Executivo, conforme 
determina o artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e o n.º 3, do artigo 10.º, 
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da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, em conjugação com o artigo 50.º, da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro, alínea a), do artigo 3.º e do n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de Janeiro e ainda, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, artigo 38.º, do Decreto-Lei n.º 
72-A/2010, de 18 Junho, dos artigos n.ºs 9 e 10, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho de 
2010 e do artigo n.º 43, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, para que assim se possa 
iniciar o recrutamento do trabalhador necessário à ocupação do posto de trabalho previsto, e 
não ocupado, no mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indica em tabela. Esta decisão 
deverá assentar igualmente na redacção dos n.ºs 4 e 6, do art. 6.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 
de Fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Complementarmente a essa decisão, deverá ser igualmente designado e constituído um 
júri, nos termos do Artigo 20.º, da Portaria já referida anteriormente, propondo-se que o 
mesmo seja constituído, pelos seguintes elementos: ---------------------------------------------------
---- - Presidente: Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo � Vereadora. -----------------
---- - Vogais efectivos: Dr.ª Lucília Maria Cabral Ferreira � Técnica Superior que substituirá a 
Presidente nas suas faltas e impedimentos e Dr.ª Paula Celeste Lourenço Vitória � Técnica 
Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vogais suplentes: José Carlos Pires Borges � Coordenador Técnico e Dr.ª Sandra Rita 
Vasconcelos Castanheira Pereira � Técnica Superior. ------------------------------------------------- 
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização do 
respectivo Posto de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: --------------------------------- 
 
Ref.ª. 
 
 

Postos de 
trabalho / 
Unidade 
Orgânica 

Caracterização do Posto de Trabalho 
N.º de 
luga-
res 

Habili-
tações 
literá-
rias 
exigi-
das 

 
A 

Assistente 
Técnico de 
Arquivo 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente 
à carreira geral e categoria de Assistente Técnico, 
conforme o Anexo à Lei 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da mesma. 
Área de trabalho: - Funções de natureza executiva, 
de aplicação de métodos e processos, com base em 
directivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de actuação 
comum e instrumentais e nos vários domínios de 
actuação dos órgãos e serviços. 
Coordenar os mecanismos da gestão documental, 
intervindo na correcta gestão dos circuitos 
documentais; Gerir as transferências da 
documentação produzida pelas diversas unidades 
orgânicas; Organizar as remessas de documentação 
que são transferidas para o Arquivo e/ou 
incorporadas pelo Município; Elaborar instrumentos 

1 

Curso 
Técni-
co 
Profis-
sional 
de 
Arqui-
vo 
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de descrição que dêem a conhecer o espólio 
documental do Município de Nelas; Aplicar técnicas 
e mecanismos de conservação dos documentos e 
adoptar uma atitude preventiva no 
acondicionamento dos documentos favorecendo a 
sua correcta limpeza e higienização; Avaliar 
correctamente a documentação tendo em conta os 
estatutos e regulamentos do Município, bem como 
as portarias de gestão documental; Elaborar 
documentos que oficializem a transferência, 
requisição, consulta, reprodução e eliminação dos 
documentos. 

---- À consideração Superior. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção do 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, aprovar a abertura de procedimento concursal 
de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho, de Assistente Técnico, na 
área de Arquivo, da carreira geral de Assistente Técnico, em regime de contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------- 
 

6 - CONTABILIDADE 
 
6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Março de 2011, no total de 637.307,46 � (seiscentos e trinta e sete mil 
trezentos e sete euros e quarenta e seis cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 50.958,58 � (cinquenta mil novecentos e cinquenta e oito euros e cinquenta e oito 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção 
de Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2011 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2011, n.º 6, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 4, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------- 
6.3.APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2010 
---- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto em 
análise, realçando o esforço do Executivo Municipal relativamente ao saneamento financeiro 
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da Autarquia, visto ter havido quebra de receitas, quer das receitas próprias, quer das receitas 
provenientes do FEF. Ao nível do Relatório de Actividades, afirmou que, no ano de 2010, 
houve muitas actividades em todos os Serviços Municipais. ----------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que não concordava com o 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, visto que, em seu entender, a 
Autarquia não entrou em falência técnica devido a ter contraído o empréstimo, para proceder 
ao saneamento financeiro das contas do Município. Afirmou, também, que houve muito 
despesismo da parte do Executivo, não houve estratégia de investimentos e que se verificava 
um agravamento, cada vez maior, dos encargos com os empréstimos, o qual ia continuar e que 
também verificava que as dívidas a fornecedores eram cada vez maiores, com prazos de 
pagamento cada vez mais extensos e tudo isto num ano em que, com o empréstimo para o 
saneamento financeiro, a Câmara Municipal recebeu de receita mais 80% do que recebe 
habitualmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral leu uma declaração de voto, 
que a seguir se transcreve, tendo explicado o seu conteúdo durante a leitura da mesma. --------
---- �Da análise dos Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2010, retiram-se 
duas ideias, que corroboram tudo o que o Partido Socialista vem dizendo sobre a situação 
financeira da Autarquia e da forma como o Executivo de coligação PPD-CDS, tem conduzido 
os destinos do Concelho: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A política despesista e o desgoverno, com o constante aumento de despesa corrente e de 
gastos supérfluos, agravam cada vez mais a situação financeira. ------------------------------------ 
---- - O exercício de 2010 e os próximos anos serão condicionados pelos avultados gastos que 
foram feitos no período eleitoral, apenas com um fim em vista, a vitória nas eleições de 2009. 
---- Esta apresentação de contas mais não é do que a justificação de muitos desses gastos, e da 
forma como foi possível pagá-los, através do recurso a um empréstimo para saneamento 
financeiro, salvando a face, mas comprometendo seriamente o futuro do Concelho. -------------
---- Relatório de Gestão ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- É um documento muito extenso, excessivamente pormenorizado. Denota um esforço 
louvável dos vários serviços de apresentação das suas actividades. Mas a organização e 
apresentação do relatório é descuidada e pouco rigorosa. -------------------------------------------- 
---- A irrelevância de alguns dados (custo de uma iniciativa de 47,00 �), contrastam com a 
falta de informação de outros, como a não indicação dos custos associados a eventos 
relevantes que a Câmara apoiou, como os casos da Feira Medieval e Canas em Movimento. --
---- A Feira Medieval é um evento cultural da maior importância para o Concelho, com 
tradição, qualidade e adesão popular que deveria merecer por parte da Autarquia uma atenção 
e apoio compatíveis com a sua notoriedade. Merece neste relatório apenas uma linha. ----------
---- A iniciativa Canas em Movimento, custeada pela Câmara, decorre no mesmo período que 
a Festa do Município, é, pelo contrário uma manifestação marcadamente política, de carácter 
divisionista, em oposição à referida Festa do Município, que pretenderia ser uma mostra das 
potencialidades e de unidade de todo o Concelho. Este Executivo entende apoiar este evento, 
pagando muitas dezenas de milhares de euros aos artistas cabeça de cartaz e outras dezenas de 
milhares para animação de rua que ninguém viu. ------------------------------------------------------ 
---- Talvez por vergonha de assumir estes custos, eles não são referidos no Relatório. ---------- 
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---- Em contraste com os elevados custos deste evento, é ridículo o mapa em que se tenta 
demonstrar alguma poupança nos custos com eventos em 2010, ano em que as despesas 
correntes do Município dispararam para níveis inimagináveis. -------------------------------------- 
---- No que se refere à realização de investimentos, o Relatório é muito pobre, pois também 
pouco teria para dizer. Os destaques continuam a ser as pavimentações, passeios e muros. -----
---- Balanço -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este documento, sendo o espelho da situação patrimonial do Município, revela alguns 
dados muito preocupantes: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Activo Bruto: 81.862.541,87 �; Activo Líquido: 52.115.844,46 �. --------------------------- 
---- O Activo Bruto tem um aumento de cerca de 4%, semelhante à média dos últimos anos. --
---- O valor do Activo Líquido diminui cerca de 1%, o que significa que os investimentos em 
activos, foram neste exercício, inferiores às amortizações e insuficientes para compensar a 
depreciação do imobilizado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Passivo: 15.858.924,01 �. ---------------------------------------------------------------------------
---- As estimativas feitas pelo PS apontavam para um valor de cerca de 15 milhões. ------------
---- Ainda foi pior, em apenas três anos triplicou o valor do passivo. Aumentou 33% em 
relação a 2009 (11,945 M�), 133% em relação a 2008 (6,818 M�) e 200% em relação a 2007 
(5,311 M�). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Endividamento: 14.052.164,04 � (Bancos 11.753.534,89 �, Curto Prazo 2.298.629,15 �) 
O endividamento aumentou, nos mesmos três últimos anos, três vezes e meia, passando de 
3,965 M�, em 2007, para 14,052 M� em 2010. -------------------------------------------------------- 
---- A dívida aos Bancos, no mesmo período quase quintuplicou, em 2007 era de 2.481 m� e 
agora é 11,754 M�. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Resultados (Transitados -7.104.123,35 �, do Exercício -2.263.317,33 �). -------------------
---- Bem sabemos que uma autarquia não tem como fim a realização de lucros. Mal seria se 
assim fosse e se o Executivo trabalhasse apenas com esse objectivo. Mas a avaliação da 
competência, da eficiência e do desempenho de um Executivo, pelo menos na vertente 
económica e financeira, no que diz respeito à gestão do património e aplicação dos recursos, 
mede-se também pelos resultados que apresenta. ------------------------------------------------------ 
---- Este Executivo tem apresentado nos últimos anos resultados negativos, de valor muito 
significativo, 2,263 M� em 2010. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Em quatro anos, de 2007 a 2010, acumulou mais de 10 milhões de euros de prejuízos. ----
---- Demonstração de Resultados ------------------------------------------------------------------------- 
---- O apuramento de resultados, para além de medir a eficiência da gestão, avalia também 
qual o seu contributo, em cada ano, para a evolução da situação patrimonial, pela 
incorporação em resultados transitados. ----------------------------------------------------------------- 
---- Resultados negativos, como é lógico, degradam a situação patrimonial, visível nos 
documentos contabilísticos (Balanço) pela depreciação dos fundos próprios. ---------------------
---- Os Fundos Próprios degradaram-se, em quatro anos, mais de 22%, passando de 46.595 
M� em 2007, para 36.257 M� em 2010. ---------------------------------------------------------------- 
---- O equilíbrio nas contas mantém-se graças ao aumento do Passivo, dívidas a Fornecedores 
e Bancos, que como vimos, aumentou muito. Só que há limites para o endividamento e os 
Fornecedores também não podem esperar eternamente. ---------------------------------------------- 
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---- Portanto, com este tipo de gestão e não havendo sinais de inversão, o caminho será 
inevitavelmente a redução de activos, através da venda de património, o que aliás este 
Executivo já deu mostras de querer fazer. -------------------------------------------------------------- 
---- O recurso ao Plano de Saneamento Financeiro, com injecção de mais 7,5 milhões de 
euros, a que de outro modo a Autarquia não teria acesso, não passa de um paliativo, apenas 
para evitar a ruptura financeira, pois também esse dinheiro foi gasto em consumos que não 
criam valor, não reprodutivos. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Não resolveu o problema, apenas o adiou, agravando-o. -----------------------------------------
---- Por esta via, apenas por culpa deste Executivo e em consequência de políticas meramente 
eleitoralistas e de uma gestão despesista e irresponsável, que gasta mais do que o que tem 
para gastar, sendo que a grande parte dos custos são gastos de estrutura, despesas correntes, o 
Município poderá chegar a uma situação de falência técnica em poucos anos. --------------------
---- O progressivo endividamento tem também custos financeiros acrescidos, que em 2010, 
ultrapassaram os 190 m �, mais 70% que em 2009, valor que irá seguramente continuar a 
crescer nos próximos anos. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Execução Orçamental --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Receitas ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O valor da Receita total de 17.805.546 �, representa uma execução de 92% do Orçamento 
e um acréscimo de 42% em relação a 2009. Este valor da Receita é atípico, apenas conseguido 
graças a empréstimos de 7.700.000 �. Esta receita extraordinária compensou a não realização 
de receitas provenientes de comparticipações do QREN e de vendas de património, em nosso 
entender mal orçamentadas. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos valores recebidos de impostos indirectos (1.678.092 �) há uma quebra significativa 
no IMT e na Derrama, derivada da situação económica difícil e do estado em que se encontra 
o Concelho de Nelas, das dificuldades das empresas e das famílias. Ambos caem mais de 
40%, para valores de quase metade de anos anteriores. -----------------------------------------------
---- Os outros impostos, IMI e IUC, aumentaram mais de 10%, o que comprova a tese de que 
a manutenção das taxas de IMI no seu nível máximo também penaliza as famílias do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelo contrário as taxas cobradas pelo Município têm um grande aumento, muito por força 
da actualização das tabelas, exagerada em alguns casos. As taxas de saneamento e recolha de 
lixo renderam à Câmara mais 22% do que em 2009. --------------------------------------------------
---- As transferências correntes (3.643.745 �) têm uma quebra de 4,7% (180 m�), embora as 
transferências do FEF tenham aumentado 1,3%, sendo de 2.829.540 �, a maior fatia do 
orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em conjunto as transferências do FEF, correntes e de capital, são mais de 28% da Receita 
e seriam cerca de 50% num Orçamento normal, sem receitas extraordinárias de empréstimos. 
---- As vendas de bens e serviços, 1.285.647 �, aumentaram 17% em relação a 2009, o que 
representa mais sacrifícios para os munícipes, nomeadamente através do aumento da cobrança 
pela venda de água, que aumentou 13.2%. -------------------------------------------------------------- 
---- Em relação ao Orçamento as Receitas Correntes têm uma execução global de cerca de 
77%, as vendas de bens e serviços foram executadas em mais de 100%, tal como as 
transferências de FEF e FSM. As restantes transferências têm um grau de execução inferior, 
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mas a grande falha é a derrama, que o Executivo incluiu no Orçamento por 1.000.000 � tendo 
apenas recebido 30% (301.519 �). Sendo previsível esta quebra, houve aqui uma sobre-
orçamentação, por nós contestada, com objectivo único de justificar despesas. -------------------
---- Este artifício é mais evidente ainda na rubrica de venda de bens de investimento, terrenos 
e habitações, em que, dos 2.213.000 � orçamentados, apenas se realizaram 67.077 �, ou seja, 
somente 3%. Esta prática tem sido recorrente por este Executivo, apenas para justificar 
despesas, como atrás ficou dito, o que em nada abona a favor da transparência e do rigor das 
contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ainda no que refere a Receitas de Capital, a inclusão de mais de 5,5 milhões de euros 
provenientes de comparticipações do QREN, no Orçamento de 2010, dos quais apenas foram 
recebidos 769.408 � (13,9%), possibilitou também a realização de despesas, havendo 
necessidade de recorrer a endividamento para as pagar. ----------------------------------------------
---- No que se refere a transferências de capital do Estado, a realização do FEF (1.886.360 �) 
foi superior a 100% e um ligeiro aumento de 1,3% em relação a 2009. ----------------------------
---- As falhas nas receitas orçamentadas, nomeadamente de cobrança de impostos, vendas de 
património e comparticipações do QREN, foram compensadas com o recurso a empréstimos e 
a endividamento bancário. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Partido Socialista sempre criticou as políticas erradas de sobre-orçamentação, uma vez 
que com estas receitas virtuais é possível mascarar despesas e incorrer em custos que, por 
falta de meios de pagamento, dão origem ao agravamento dos encargos e da dívida. ------------
---- Despesas ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A execução orçamental da despesa revela profundos desequilíbrios, a começar pelo facto 
das despesas de capital serem inferiores às receitas de capital e as despesas correntes serem 
superiores às receitas correntes. Significa que há uma transferência de receitas, que deveriam 
ser afectas a investimento, para despesas correntes. --------------------------------------------------- 
---- Com uma Receita de Capital de 10.427.902 �, foram realizadas Despesas de Capital de 
7.890.799 �, havendo portanto uma transferência de quase 2,5 milhões de euros para Despesa 
Corrente, que em 2010 totalizou 9.704.872 �, valor este superior ao total das receitas 
expurgadas do empréstimo e do QREN, cerca de 9,335 M�. -----------------------------------------
---- Quer isto dizer que, a continuar com esta política, a Câmara não terá receitas totais 
suficientes para fazer face aos gastos correntes, não sobrando nada para investimento. 
Endividou-se com o empréstimo, não fez os investimentos que o Concelho necessita e não 
deixou qualquer margem para poderem ser feitos num futuro próximo. ----------------------------
---- Todas as rubricas da Despesa têm um forte aumento em relação a 2009, que por sua vez já 
tinham crescido em relação a anos anteriores, daí a necessidade de também em 2009 se ter 
recorrido a empréstimos bancários. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Os custos com pessoal totalizam 4,683.332 � e aumentaram 12,3% em 2010. ---------------
---- A aquisição de bens e serviços aumentou quase 30% e cifra-se em 3.719.592 �. ------------
---- Os juros pagos aumentaram mais de 70%, são 189.442 �. ---------------------------------------
---- As transferências correntes totais (1.074.793 �) aumentaram também 11,2 %. Destas, as 
transferências para as instituições sem fins lucrativos, vulgo subsídios, reduziram-se em mais 
de 40%, totalizando 346.784 �. --------------------------------------------------------------------------- 
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---- Assim, as Associações do Concelho são as primeiras vítimas de um �esforço de contenção 
de despesas� que não é generalizado nem nas Contas de 2010 tem qualquer expressão, antes 
pelo contrário, no que diz respeito a despesas. ---------------------------------------------------------
---- No total as despesas correntes aumentaram 17,3% em relação a 2009, 25% em relação a 
2008 e quase 70% em relação a 2005. A execução orçamental foi superior a 100%. -------------
---- No que se refere a Despesas de Capital, mesmo com as receitas extraordinárias 
provenientes de empréstimos, a execução orçamental não foi além dos 78%, havendo no 
entanto um aumento de quase 100% em relação a 2009. ---------------------------------------------
---- Os 7.148.292 � gastos em aquisição de bens de capital, são praticamente os gastos feitos 
no período eleitoral, sem que este valor inclua qualquer obra de vulto ou investimento 
significativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Finalmente, em 2010, o Executivo amortizou 741.907 � em passivos financeiros, que 
corresponde a 4,2% do total da despesa. ---------------------------------------------------------------- 
---- Mesmo considerando que parte das despesas correntes são investimento, como salários e 
alguns bens e serviços e que, por falta de contabilidade analítica, não são imputados às várias 
obras. A responsabilidade desta falta é exclusivamente do Executivo, que não é capaz ou não 
quer implementar um sistema de contabilidade analítica e normas de controle interno. ---------
---- As Contas de 2010 revelam ainda uma dependência financeira cada vez maior, que passou 
de 68,4% em 2009, para 78,6% em 2010. A autonomia financeira de cerca de 40% em anos 
anteriores, desde 2005, é agora pouco mais de 20%. --------------------------------------------------
---- Com as despesas correntes a este nível (quase 10 milhões de euros) e com esta 
dependência financeira (quase 80%) é a autonomia e o próprio futuro da autarquia que está 
em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Execução das Grandes Opções do Plano -----------------------------------------------------------
---- O nível de execução, em 2010, do plano plurianual de investimentos, é muito baixo, 
11.545.334 � em 16.947.287 � orçamentados, ou seja cerca de 54%. -------------------------------
---- As obras realizadas limitam-se praticamente ao que foi feito no período eleitoral, em 
2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os projectos relevantes vão sendo adiados e mesmo depois de incluídos em orçamentos 
futuros, são desorçamentados e as verbas transferidas para despesa corrente. ---------------------
---- Ainda hoje se comprova esse procedimento, que o actual Executivo continua a adoptar. ---
---- A título de exemplo, na reunião de hoje e em ponto anterior, foi dado conhecimento da 
alteração N.º 6 ao Orçamento de 2011 e N.º 4 às GOPs, que diminui 460.550 � nas despesas 
de capital e aumenta 460.550 � nas despesas correntes. ---------------------------------------------- 
---- Dos investimentos que sofrem cortes orçamentais, referimos apenas alguns: -----------------
---- - Corte de 50.000 � no Quartel dos Bombeiros de Canas de Senhorim; -----------------------
---- - Corte de 30.000 � na Requalificação do Espaço Raposeira, em Canas de Senhorim; ------
---- - Corte de 50.000 � na Terceira ETAR de Nelas; -------------------------------------------------
---- - Corte de 25.000 � no Projecto da Casa da Cultura de Canas de Senhorim; ------------------
---- - Corte de 250.000 � na Rua Fonte da Cruz / Tiago Marques, em Canas de Senhorim. -----
---- Prazos médios de pagamento ------------------------------------------------------------------------- 
---- Sendo um dos objectivos do Plano de Saneamento Financeiro a redução dos prazos 
médios de pagamento, ou melhor, o fim dos atrasos de pagamentos a fornecedores, 



 
Fls.__________ 

Reunião de 12-04-2011 

 

17

depreende-se, pela relação de dívidas apresentada e pelos saldos das contas, que esse 
objectivo não estará a ser cumprido, havendo já atrasos de vários meses nos pagamentos a 
fornecedores de bens essenciais para o Município. ---------------------------------------------------- 
---- Esta tendência também se agravará caso o Executivo não altere radicalmente as suas 
políticas e a forma de gerir os recursos e o património municipal, desacreditando a Autarquia 
e comprometendo ainda mais o futuro e o desenvolvimento do Concelho. ------------------------
---- Conclusão ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A apreciação dos documentos de prestação de contas de 2010, no âmbito do exercício das 
nossas competências, a avaliação e fiscalização da gestão municipal, merece por parte dos 
vereadores do Partido Socialista, um claro voto contra. ---------------------------------------------- 
---- Ao votarem contra as Contas do Exercício de 2010, os vereadores do Partido Socialista 
não pretendem pôr em causa a validade técnica dos documentos de prestação de contas, sem 
dúvida bem elaborados e que espelham, no essencial a situação financeira e patrimonial da 
Autarquia. Estes documentos atestam a competência dos serviços da Autarquia, que cumpre 
louvar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O nosso voto contra expressa antes, a nossa oposição às políticas que têm vindo a ser 
seguidas, quer em termos de investimento, quer em termos de falta de rigor e de competência 
na aplicação dos recursos financeiros. ------------------------------------------------------------------- 
---- O ano de 2010 fica marcado como sendo o ano em que o Município tentou salvar a face, 
recorrendo a um Plano de Saneamento Financeiro e a um empréstimo avultado, depois de ter 
provocado em 2009, uma situação de desequilíbrio financeiro, que já se vinha desenhando em 
anos anteriores, ficando então, muito por culpa das despesas feitas no período eleitoral, 
próximo da ruptura financeira, com resultados negativos e endividamento incontroláveis.� ----
---- Durante a leitura da declaração de voto, atrás descrita, o Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luís dos Santos Coelho Seixas solicitou ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
para abreviar a sua intervenção e entregar a declaração, para ser analisada pelo Executivo 
Municipal, em vez de continuar a lê-la, ao que o Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral não acedeu, continuando a sua leitura na íntegra. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, depois de apreciar a 
declaração de voto apresentada pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, afirmou 
que a diferença entre as despesas de capital nos anos de 2009 e 2010 devia-se ao facto de o 
empréstimo contraído ser uma receita de capital e depois os seus encargos serem despesas 
correntes. Afirmou, também, que a actividade da Câmara, no ano de 2010, foi positiva, havia 
obras concluídas e que embora não houvesse muitos investimentos, apesar de estar em 
construção o Centro Educativo de Nelas e a requalificação da Variante de Nelas, havia muitas 
despesas correntes com os encargos das infraestruturas. Afirmou, ainda que as datas das festas 
do Canas em Movimento e das Festas do Município, apenas coincidiam no dia de São João. --
---- A Senhora Presidente da Câmara pediu ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
para perguntar aos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho para eles lhe 
mostrarem as obras que este Executivo Municipal tem executado nas suas Freguesias e se 
estavam ou não satisfeitos com as obras feitas por este Executivo. --------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que 
tinha sido um Presidente da República do Partido Socialista que tinha pacificado o Concelho 
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de Nelas, dando um �puxão de orelhas� ao anterior Presidente da Câmara, Dr. José Lopes 
Correia e que nesse tempo o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral nada fez pela 
Freguesia de Senhorim, de onde ele é natural, Freguesia essa, de Senhorim, que esteve quase 
para reivindicar ser também Concelho como fez Canas de Senhorim e que o anterior 
Presidente da Câmara lhe fazia lembrar um pai muito rico, que tinha o pão para os filhos, 
numa prateleira muito alta, onde os filhos não podiam chegar e morriam de fome. Afirmou, 
também, que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral não era amigo do Concelho, 
que os muros também são investimento e por vezes mais importantes para as populações do 
que as grandes obras, que a obra da Variante de Nelas foi mal executada, estava uma 
vergonha e que o actual Executivo ia gastar quinhentos mil euros, mais a comparticipação do 
QREN, para a sua reparação. Afirmou, também, que estava em construção o Centro Educativo 
de Nelas e o Centro de Dia de Vilar Seco e a aquisição de terrenos para as zonas industriais. 
Afirmou, também, que quando o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral era Vereador 
dos Executivos do Senhor Dr. José Lopes Correia, este não o deixava fazer intervenções de 
cerca de uma hora como o que lhe foi dado na presente reunião. Afirmou também, que a 
receita da derrama diminuiu devido a causas imputadas ao Governo do Partido Socialista. 
Afirmou, ainda, que os subsídios às associações eram muito importantes e que, se o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral afirmava que o valor das aquisições de bens e serviços 
era igual nos anos de 2009 e 2010, era porque não havia eleitoralismo, já que este Executivo 
gastou o mesmo em 2009 e 2010 e não há eleições no corrente ano. Continuou afirmando que 
o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, no tempo dos Executivos Municipais do Dr. 
José Lopes correia, nada fez relativamente à implantação do sistema de controlo interno e que 
o referido Senhor Vereador preferia não aprovar empréstimos do que fazer obras no 
Concelho. Por fim, afirmou, que no tempo dos Executivos Municipais Socialistas, por uma 
questão de divisionismo, não foi comprada a Quinta da Raposeira, em Canas de Senhorim, e 
que teve de ser o actual Executivo a resolver esse problema. ----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Senhor Vice-Presidente 
da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, confundia discussão política com ofensas 
pessoais, que na próxima vez que o Senhor Vice-Presidente da Câmara o ofendesse ele 
retirava-se da reunião e que sobre a discussão das contas o Senhor Vice-Presidente nada disse. 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que de 
contas nada sabia e que apenas tinha respondido politicamente ao Senhor Vereador Adelino 
José Borges Amaral. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu ao Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, para ele rever o seu passado nesta Câmara 
Municipal, já que visto que sido Adjunto do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Lopes 
Correia e por isso também tinha responsabilidade no modo como foi gerido o Concelho 
nesses anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que, 
ou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral dizia o que é que ele, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, tinha feito de errado nesta Câmara Municipal, ou ia haver chatice, em 
Tribunal ou à chapada. Reforçou aquele pedido e exigiu ao Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral, para dizer o que é que ele tinha roubado nesta terra, visto que foi várias vezes 
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investigado pela Polícia Judiciária e tinha sido sempre absolvido. Afirmou, ainda, que se iria 
encontrar com o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral para discutirem o assunto. ----
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral nada tinha que dizer acerca do passado do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, porque ele era um homem sério. ----------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que apenas analisou 
politicamente o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
enquanto membro de uma equipa, já que ele tinha sido adjunto do Senhor Presidente da 
Câmara, Dr. José Lopes Correia, pelo que também lhe cabem culpas na gestão do Concelho e 
não só a ele, por fazer parte do Executivo, como o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques está sempre a insinuar. Afirmou, ainda, que na sua intervenção não lhe tinha feito 
calúnias pessoais, que o Senhor Vice-Presidente da Câmara, com a sua intervenção, foi mal-
educado e que, não era correcto que o restante Executivo Municipal se estivesse a rir durante 
estas intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara cumprimentou o Senhor Vice-Presidente da Câmara 
pela forma objectiva, competente e desassombrada como defendeu este Executivo Municipal, 
bem como a Conta de Gerência do ano de 2010, enquanto que o Senhor Vereador Adelino 
José Borges Amaral, como sempre e à falta de argumentos, insiste em lançar suspeição sobre 
tudo e todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e um voto contra, do 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, aprovar os documentos de prestação de contas 
e o relatório de gestão, respeitantes ao período que decorreu de 1 de Janeiro de 2010 a 31 de 
Dezembro de 2010, ficando um exemplar, em formato digital, anexo a esta acta (Anexo II), 
devendo os referidos documentos ser submetidos à próxima sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, para apreciação e votação, nos termos do disposto na alínea e), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2001, de 11 de Janeiro. -- 

7 � LOTEAMENTOS 
7.1.OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL III, EM CANAS DE 
SENHORIM, SENDO TITULAR DOS PRÉDIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE 
NELAS. LOCAL: ZONA INDUSTRIAL III, RIBEIRINHO E VALE DO GAMAIO, 
FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM � RATIFICAÇÃO 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luis de Almeida explicou o 
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 05 de Abril de 2011, que aprovou o loteamento de um terreno, propriedade 
desta Câmara Municipal, sito à Ribeirinha e ao Vale do Gamaio, na Zona Industrial de Canas 
de Senhorim � Zona Industrial III - que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �Concordo. Nos termos da Lei sujeite-se o pedido a ratificação na próxima reunião de 
Câmara.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- exarado na informação, datada de 05 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Operação de loteamento na Zona Industrial III, em Canas de Senhorim, sendo titular dos 
prédios a Câmara Municipal de Nelas. Local: Zona Industrial III, Ribeirinho e Vale do 
Gamaio, Freguesia de Canas de Senhorim -------------------------------------------------------------- 
---- Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª para se proceder à elaboração do projecto de 
operação de loteamento de terreno localizado na Zona Industrial III, informo que os serviços 
elaboraram o seguinte projecto de operação de loteamento, que se submete a parecer de V.ª 
Ex.ª. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A operação de loteamento apresenta as seguintes especificações: ------------------------------
---- Características do loteamento: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A operação de loteamento observa os parâmetros estabelecidos para Espaços 
Industriais, Secção VII do Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 66/93 e o Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial 
ZI3 de Canas de Senhorim, aprovado pela Portaria n.º 30/95 de 12 de Janeiro. -------------------
---- 2. Em toda a construção terá de ser cumprido o disposto no R.G.E.U. -------------------------
---- 3. A implantação das edificações a erigir nos lotes deverá observar o disposto na planta de 
síntese (anexo 1 - desenho 3). ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Especificações do loteamento: -------------------------------------------------------------------- 
---- a) Área total dos prédios a lotear, cujo titular é a Câmara Municipal de Nelas, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Nelas sob o n.º 6167/20110113, n.º 6192/20110216, n.º 
6212/20110310, n.º 1211/19890201, n.º 2170/19920225, n.º 1240/19890221, n.º 
2727/19940429, n.º 6193/20110216, da Freguesia de Canas de Senhorim e inscrito na matriz 
predial rústica sob o n.º 8844, n.º 8818, n.º 8867, n.º 8817, n.º 8821, n.º 8828, n.º 8830 e n.º 
8820, respectivamente, com a área de 2.500 m2, 412m2, 740 m2, 605 m2, 2.300 m2, 4.382 m2, 
1.600 m2, 1.320 m2, respectivamente (anexo 3 � desenho 4 - planta dos lotes com indicação 
dos artigos matriciais de proveniência): ���..�������������..13.859 m2; 
---- b) Área total a incluir no domínio público (anexo 2 - desenho 5) � ���..��2.147 m2: 
---- Área destinada a: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1. Arruamentos - 1.710 m2; - 2. Estacionamento � 170 m2; - 3. Passeios � 267 m2; --------
---- c) N.º de estacionamentos: - 10 lugares de estacionamento ao público; -----------------------
---- d) Os lotes destinam-se a edifícios industriais/armazéns; ----------------------------------------
---- e) N.º de lotes: - 4, numerados de 13, 14, 15 e 16, de acordo com o previsto em Plano de 
Pormenor; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- f) 1. Área total dos lotes - 11.712m2; ---------------------------------------------------------------- 
---- 2. Área dos lotes: Lote 13 - 2.888m2; Lote 14 - 2.888m2; Lote 15 - 2.968m2; Lote 16 - 
2.968m2; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- g) 1. Área total de implantação máxima: - 4.710 m2; --------------------------------------------- 
-------- 2. Área máxima de implantação dos lotes: - Lote 13 - 1.125m2; - Lote 14 - 1.125m2; - 
Lote 15 - 1.230m2; - Lote 16 - 1.230m2; ---------------------------------------------------------------- 
---- h) 1. Área Bruta de Construção total máxima: - 5.910 m2; -------------------------------------- 
------- 2. Área Bruta de Construção máxima dos lotes: - Lote 13 - 1.425m2; - Lote 14 - 
1.425m2; - Lote 15 - 1.530m2; - Lote 16 - 1.530m2; --------------------------------------------------- 
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---- i) Área bruta de construção total de acordo com a alínea j), do artigo 3.º, do regulamento 
do P.D.M. - 5.910 m2; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- g) N.º de pisos das edificações - 2 Pisos acima da cota de soleira; -----------------------------
---- h) Cércea (de acordo com a alínea p), do n.º 3, do Regulamento do PDM): - 7 m; ----------
---- l) Relativamente aos espaços destinados a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e 
Equipamento de Utilização Colectiva, conforme prevê a Portaria n.º 216-B/2008, de 3/03, está 
prevista em Plano de Pormenor área destinada a esses fins. ------------------------------------------ 
---- 5. Em tudo o que é omisso são aplicáveis os Regulamento do PDM de Nelas, aprovado 
em Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93 e o Regulamento do Plano de Pormenor da 
Zona Industrial ZI3, de Canas de Senhorim, aprovado pela Portaria n.º 30/95, de 12 de Janeiro 
e qualquer norma ou regulamento aplicável. ----------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
 

8 - OBRAS PARTICULARES 
 
8.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
8.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 21 de Março de 2011 e 01 de Abril de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
8.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 21 de Março de 2011 e 01 de Abril de 2011, a qual fica anexa a esta acta 
(Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------- 
8.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 21 de Março de 2011 e 01 de Abril 
de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------------- 
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8.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 21 de Março de 2011 e 01 de Abril de 
2011, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ------------------------- 
8.3.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � DOIS PAINÉIS 
(OUTDOORS) PUBLICITÁRIOS. LOCAL: ROTUNDA DOS MONTINHOS, 
PRÓXIMA DO LIDL, EM NELAS. REQUERENTE: IAM, LD.ª: 1 � PAINEL EM 
FRENTE DO LIDL � INDEFERIMENTO; 2 � PAINEL LOCALIZADO A SUL DA 
ROTUNDA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 31 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licença de publicidade � Dois painéis (Outdoors) publicitários. Registo n.º 2475, de 
24/02/2011. 1 � Painel em frente do Lidl � Indeferimento; 2 � Painel localizado a sul da 
rotunda. Requerente: IAM, Ld.ª: Local: Rotunda dos Montinhos, próximo do Lidl, em Nelas. 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitada autorização de afixação de dois painéis publicitários (outdoors), com as 
dimensões de 2,50 x 7,50 m, para publicitar a actividade comercial (Escola de Música e 
Dança) que a empresa requerente pretende vir a explorar em Nelas, conforme fotomontagens 
em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. No dia 22/03/2011, com registo de entrada n.º 3577, a Junta de Freguesia de Nelas 
emitiu um parecer favorável, conforme parecer em anexo com referência n.º 40/11 de 
21/03/2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ----------------------
---- 2. Nos termos do artigo 14.º - Indeferimento: ----------------------------------------------------- 
---- N.º 1 - O pedido de licenciamento de publicidade a que se aplica o presente Regulamento 
é indeferido, quando seja violada alguma disposição legal e, especificamente, quando: --------- 
---- a) Sejam violados os conteúdos essenciais de direitos fundamentais constitucionalmente 
consagrados; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Alguma entidade da administração central consultada para o licenciamento, em parecer 
fundamentado de facto e de direito, se prenuncie negativamente; ----------------------------------- 
---- c) Provocar obstrução de perspectivas panorâmicas ou afectar a estética ou ambiente dos 
lugares, dos edifícios ou da paisagem; ------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 12-04-2011 

 

23

---- d) Prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios de 
interesse público ou outros susceptíveis de serem classificados pelas entidades públicas; ------
---- e) Causar sérios prejuízos a terceiros; --------------------------------------------------------------- 
---- f) Afectar a segurança das pessoas ou das coisas, nomeadamente no que diz respeito à 
circulação rodoviária e de peões; ------------------------------------------------------------------------- 
---- g) Prejudicar ou dificultar a circulação de veículos de socorro e emergência; ----------------
---- h) Prejudicar a visibilidade de placas toponímicas; -----------------------------------------------
----- i) Prejudicar acesso aos edifícios; ------------------------------------------------------------------ 
---- j) Apresentar disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com as da 
sinalização de tráfego e quando, nas proximidades de vias municipais e nacionais, seja 
constituída por material de natureza reflectora; -------------------------------------------------------- 
---- k) Provocar ruído para além dos limites impostos pela legislação reguladora do ruído; -----
---- l) O edifício ou a fracção onde se situa o estabelecimento, o escritório, a indústria ou os 
serviços a publicitar, não disponha de licença de utilização para o efeito. -------------------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, sou de opinião que: ---------------------------------------------------------------- 
---- a) Relativo ao painel junto à rotunda dos �Montinhos�, em frente do estabelecimento de 
supermercado �Lidl�, sou de opinião que o pedido deverá ser indeferido. A colocação de um 
anúncio publicitário com estas dimensões no local proposto poderá afectar a estética urbana e 
o ambiente do local e da paisagem, de acordo com a alínea c), do artigo14.º, do Regulamento. 
---- b) Quanto ao painel proposto na zona sul da rotunda dos �Montinhos�, não vejo 
inconveniente na sua aprovação, desde que não afecte a segurança rodoviária e a publicidade 
a colocar e não apresente disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com as 
placas de sinalização de tráfego ou ter capacidades reflectoras. -------------------------------------
---- 2. Os Serviços Técnicos de Obras deverão estar presentes no local quando da colocação 
dos painéis. Mais informo que a colocação da publicidade em desacordo com o Regulamento 
e demais normas aplicáveis, além da coima e da sanção acessória, a Câmara Municipal é 
competente para ordenar a remoção do suporte publicitário. ----------------------------------------- 
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Antes do levantamento da licença de publicidade, deverá juntar ao processo cópia da 
certidão de registo comercial emitida pela Conservatória e do bilhete de identidade/cartão de 
cidadão de Jorge Santos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Note-se que, de acordo com o n.º 1, do Art.º 100.º, do Código do Procedimento 
Administrativo, o requerente tem direito a ser ouvido antes da decisão final ser tomada. Caso 
pretenda indeferir algumas das propostas de afixação de painéis publicitários, que sugiro que 
se promova a sua audiência prévia escrita. -------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar intenção de indeferir o licenciamento 
para a colocação do outdoor, painel publicitário, junto ao Lidl, em Nelas, e aprovar o 
licenciamento para a colocação do outdoor, painel publicitário, localizado a sul da Rotunda 
dos Montinhos, próximo do Lidl, em Nelas, em que é requerente a firma IAM, Ld.ª, nos 
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termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------
8.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA � 
INSTALAÇÃO DE TUBOS ELÉCTRICOS. LOCAL: VALE DE MADEIROS. 
REQUERENTE: JORGE ARMANDO PAIS DE FIGUEIREDO � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 06 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ocupação da via pública � Instalação de tubos eléctricos. Registo n.º 4143, de 
05/04/2011. Local: Vale de Madeiros. Requerente: Jorge Armando Pais de Figueiredo --------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita autorização para ocupar o subsolo da via pública, de forma a 
efectuar a ligação eléctrica subterrânea, para abastecimento da moradia que se encontra a 
construir (Processo de Obras n.º 50/2010). ------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A utilização do subsolo, dos solos, sob redes viárias municipais ou de outros bens do 
domínio público municipal, pelos particulares e pelas entidades concessionárias da exploração 
de redes telefónicas e de electricidade, quando delas não estejam isentas por diploma legal, 
ficarão obrigadas ao pagamento das taxas estabelecidas na respectiva tabela, de acordo com o 
artigo 3.º, alínea f), do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas. --------------------
---- 2. Os trabalhos a executar na via pública, ficam sujeitos a apresentação da caução nos 
termos do artigo 82.º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas, Licenças, 
Autorizações, Compensações e Prestações de Serviços Municipais. -------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De visita efectuada ao local, não vejo inconveniente na ocupação do subsolo da via 
pública, com a respectiva interrupção do trânsito durante a execução dos trabalhos, para 
colocação de tubos da rede eléctrica, desde que observadas as seguintes condições: ------------- 
---- a) Atendendo à hipótese de durante os trabalhos de abertura da vala poderem-se vir a 
provocar rupturas nas redes de águas e esgotos, deverá o requerente, previamente à sua 
realização, solicitar a estes serviços vistoria ao local; ------------------------------------------------- 
---- b) Os trabalhos não impeçam o trânsito no arruamento (prever circuito alternativo), 
devendo a obra ser devidamente sinalizada, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 22-
A/98, de 01 de Outubro, alterado pelo D.R. n.º 41/2002, de 20 de Agosto. Deverá informar a 
GNR de Canas de Senhorim; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- c) As obras deverão ser devidamente identificadas com painel informativo onde conste o 
tipo de trabalhos e a empresa responsável pela sua execução; --------------------------------------- 
---- d) O requerente deverá dar conhecimento da realização dos trabalhos previstos à EDP; ----
---- e) Os tubos em causa deverão ficar alojados dentro de outro de maior diâmetro construído 
à custa do interessado, nas devidas condições de segurança e com secção que permita 
substituir canalização sem necessidade de levantar o pavimento; -----------------------------------
---- f) O requerente deverá solicitar a estes serviços a presença no local de um técnico desta 
Câmara Municipal, quando da realização dos trabalhos de reposição das condições iniciais, de 
forma a certificarem-se de que a vala seja devidamente compactada e pavimentada, após a 
colocação dos tubos; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- g) Este fica sujeito à aplicação de uma taxa por ocupação da via pública com tubo 
subterrâneo com extensão de 9,70 metros, de acordo com o �Regulamento de liquidação e 
cobrança pela concessão de licenças e prestação de serviços municipais�; ------------------------ 
---- h) Deverá prestar caução, mediante garantia bancária, no valor dos trabalhos de reposição 
de solos e pavimento, destinada a assegurar a boa e regular execução das obras. -----------------
---- Isto é: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Comprimento da vala = 9,70 metros; -------------------------------------------------------------- 
---- - Profundidade média da vala = 1,00 metros; ------------------------------------------------------ 
---- - Largura da vala = 0,30 metros. --------------------------------------------------------------------- 
Afectação do pavimento Área Volume Valor unitário � Valor global � 
Aterro das valas e 
compactação 

 2,91 6,00 � 17,46 � 

Reposição do pavimento 
em betuminoso 

2,25  23,81 � 53,57 � 

                                                                                                                     Total: 71,03 � 
---- O valor da caução é de 71,03 �. Após conclusão dos trabalhos, poderá solicitar aos 
Serviços que realizem a vistoria ao local, para verificar a correcta reposição do pavimento, 
com a finalidade de libertar a respectiva caução. ------------------------------------------------------ 
---- 2 � Note-se, é da responsabilidade do requerente o pagamento de qualquer indemnização 
por danos a terceiros que decorram dos trabalhos. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para ocupação da via 
pública com um tubo para a passagem de cabos eléctricos, em Vale de Madeiros, em que é 
requerente Jorge Armando Pais de Figueiredo, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
8.5.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2011 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 31 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. -------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3497, de 21/03/2011 � �Mini Mercado�, de Maria Fernanda 
Pereira Santos Rodrigues, sito na Rua 23 Agosto, n.º 125, em Moreira, com horário de 
funcionamento das 07:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
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---- - Registo de entrada n.º 3498, de 21/03/2011 � �Talho�, de Francisco Fernando Paiva 
Mendes, sito na Rua do Comércio n.º 132, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 08:00h às 19:00h, ao sábado das 07:00h às 13:00h, 
com paragem para almoço das 13:00h às 14:30h e encerramento semanal à segunda-feira. -----
---- - Registo de entrada n.º 3506, de 21/03/2011 � �Restauração�, de António Felício 
Figueiredo Morais, sito na Quinta do Castelo, em Vilar Seco, com horário de funcionamento 
das 09:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao sábado. -----------
---- - Registo de entrada n.º 3687, de 24/03/2011 � �Serralharia �, de José Maria Amaral, sito 
na Av.ª do Salgueiro n.º 28, em Aguieira, com o horário de funcionamento das 07:00h às 
24:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 13:30h e encerramento semanal ao domingo.                                                                                                                              
---- - Registo de entrada n.º 3590, de 23/03/2011 � �Soabor � Chamaquito, Comércio de 
Prendas�, sito na Urbanização Quinta do Cipreste, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento, de segunda a sexta, das 09:00h às 19:00h, ao sábado, das 09:00h às 12:30h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h, e encerramento semanal ao domingo. --------                      
---- - Registo de entrada n.º 3591, de 23/03/2011 � �Soabor � Debbi Comércio de Prendas�, 
sito na Av.ª João XXIII, Lote 6, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00 às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 
12:00h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3685, de 24/03/2011 � �Restauração e Bebidas�, de João Pedro 
Jesus Rico, sito na Rua Serra da Estrela, Edifício Grão Vasco, Loja 7, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 3686, de 24/03/2011 � �IAM Escola de Musica e Dança�, sito na 
Rua Dr. Aurélio Gonçalves Santos, n.º 16, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda à sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3589, de 21/03/2011 � �Restauração e Bebidas - Tasquinha�, de 
Helena Cristina de J. P. Laranjeira, sito no Largo Vasco da Gama n.º 3, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 10:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às dezasseis horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta 
por mim, _____________________________________, Coordenador Técnico de Expediente 
Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica 
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Administrativa, que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a 
minuta já aprovada e assinada. -------------------------------------------------- 

 
A Presidente, 

 
__________________________________________ 

 
O Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 

 
__________________________________________ 


