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ACTA N.º 18 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SETE DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE  

 
---- Aos vinte e sete dias do mês de Setembro 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 do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
estando presentes os Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis 
dos Santos Coelho Seixas, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva. ----- 
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e da Senhora Vereadora Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente informou a Câmara que a Senhora Presidente teve de se 
deslocar a Lisboa e que seria ele a presidir à presente reunião. -------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com quatro votos a favor, dos Senhores Vereadores, 
Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Hélder José Gomes 
Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção do Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
13 de Setembro de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, declarou que 
se absteve na votação da aprovação da acta da reunião ordinária, realizada em 13 de Setembro 
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: 292.983,59 � (duzentos e noventa e dois mil 
novecentos e oitenta e três euros e cinquenta e nove cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 231.662,10 � (duzentos e trinta e um mil seiscentos e sessenta e dois euros e dez 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem 
incluídos na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Transporte Escolar. Requerente: Ana Carla Figueiredo Luzio - Pedido de 
comparticipação de 50% do valor do passe escolar do seu educando Rodrigo Luzio Marques � 
Aprovação; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Transporte Escolar. Requerente: Maria Inês Almeida Lopes - Pedido de comparticipação 
de 50% do valor do seu passe escolar � Aprovação; --------------------------------------------------
--- - Transporte Escolar. Requerente: Carla Margarida G. A. Rodrigues - Pedido de 
comparticipação do valor do passe escolar da sua educanda Joana Isabel Amaral Rodrigues � 
Indeferimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. --------------------  
 

ORDEM DO DIA 
 

1 - PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

1.1.PARQUE ECOLÓGICO DA QUINTA DA CERCA � ACORDO REVOGATÓRIO 
DE PROTOCOLO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 15 de Setembro de 2011, do Senhor Vice-Presidente 
da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: -----------------------
---- �Acordo revogatório de protocolo ------------------------------------------------------------------- 
---- Concluído o processo de acordo revogatório do Protocolo do Parque Ecológico da Quinta 
da Cerca, solicito a V.ª Ex.ª se digne agendar o assunto na próxima reunião do Executivo, 
para o qual se elenca: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pelo presente acordo as partes resolvem aquele protocolo, com efeitos a partir de 30 de 
Setembro de 2011, nos termos das cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 
---- Cláusula Primeira: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A CMN pagará à LAC, a título compensatório, a quantia de �137.500,00 da seguinte 
forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pagamento inicial a efectuar na data da assinatura do presente acordo revogatório, do 
montante de � 20.000,00; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) A restante quantia, no valor de � 117.500,00 será paga em vinte e quatro prestações 
mensais e sucessivas, com início em 30 de Novembro de 2011 e termo em 30 de Outubro de 
2013, no valor de � 4.896,00 cada. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Segunda: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Eventuais dívidas objecto do protocolo constante da cláusula vigésima quinta serão 
liquidadas de acordo com um plano de pagamentos acordado entre a Senhora Presidente da 
Câmara e a LAC. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Terceira: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A falta de pagamento de qualquer das prestações supra referidas faz vencer todas as 
restantes, nos termos do artigo 781.º, do Código Civil, conferindo-se, assim, à LAC a 
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possibilidade de proceder à cobrança imediata das quantias em dívida. ----------------------------
---- Cláusula Quarta: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os funcionários pertencentes ao quadro da LAC que prestam serviço no empreendimento, 
não serão admitidos pela CMN. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Quinta: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os bens móveis utilizados na manutenção do Parque da Quinta da Cerca, e que a CMN 
comparticipou financeiramente na respectiva aquisição, ficarão a pertencer ao património do 
Município, sem quaisquer ónus. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Sexta: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Do mesmo modo os bens móveis ou equiparados que sejam pertencentes à LAC, sem 
qualquer comparticipação financeira da CMN, serão levantados por esta nos termos da 
cláusula trigésima do Protocolo anexo. ------------------------------------------------------------------ 
---- Cláusula Sétima: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente acordo produz efeitos imediatamente a partir da data da sua assinatura.� --------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Acordo Revogatório, 
atrás descrito, era uma solução para o problema do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, com 
o qual concordava. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Acordo Revogatório era uma boa solução para aquele problema, pois tal como estava a 
situação do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, não interessava a ninguém e que, mesmo 
pagando a indemnização referida no Acordo Revogatório, o Município poupava cerca de 
setecentos mil euros, visto que o protocolo inicial, celebrado entre o Município de Nelas e a 
Liga dos Amigos de Conímbriga, vigoraria até 2029, acarretando despesas a este Município 
até aquela data. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo Revogatório do Protocolo 
celebrado entre o Município de Nelas e a Liga dos Amigos de Conímbriga sobre a 
manutenção do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, atrás descrito e apresentado pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques. --------------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio 
apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �Os Vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente a proposta de Acordo 
revogatório do Protocolo existente entre a Câmara Municipal de Nelas e a LAC (Liga dos 
Amigos de Conímbriga), do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, na expectativa de que a 
resolução �amigável� desse Protocolo, permita ultrapassar as divergências entre as partes e 
possibilite um desenvolvimento efectivo do projecto Quinta da Cerca como Parque Biológico. 
---- São conhecidas as reservas que o actual Executivo Municipal sempre colocou em relação 
a este projecto, que para nós continua a ser da máxima importância para o Concelho de Nelas, 
na medida em que potencia o aproveitamento de uma das actividades económicas com maior 
índice de sustentabilidade, o turismo ambiental ou de natureza. Desta forma, contribui para 
atracção de visitantes, promovendo também a divulgação dos nossos produtos e da nossa 
terra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- São também conhecidas as dificuldades que o actual Executivo sempre colocou à 
concretização de investimentos na Quinta da Cerca, como é o caso do Parque de Auto-
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Caravanismo, infra-estrutura de elevada importância e com custos de realização diminutos, já 
prometida por diversas vezes, ao longo dos últimos anos e nunca concretizada, com as mais 
diversas desculpas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A nossa preocupação sobre o futuro do Projecto Quinta da Cerca, que teve investimentos 
avultados na sua fase inicial, tem a ver com a indefinição do Executivo Municipal, que nunca 
soube ou não quis promover a gestão conjunta deste equipamento, nem apresentou ideias ou 
propostas alternativas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Exceptuam-se as propostas de alienação de parte do património construído e de parcelas 
de terreno, defendidas pela coligação e às quais se opuseram (e bem no nosso entender) os 
Vereadores do Partido Socialista então em funções. --------------------------------------------------
---- Livre agora, do compromisso com terceiros, embora isso vá custar aos cofres da 
Autarquia, uma soma avultada de pelo menos 137.500,00 �, mais eventuais dívidas, 
esperamos que o Executivo Municipal e a Senhora Presidente da Câmara, saibam pôr em 
marcha este importante e estruturante projecto, sem desvirtuar os seus objectivos e princípios 
e com o aproveitamento integral das suas valências. --------------------------------------------------
---- Para isso podem contar com a nossa colaboração. ------------------------------------------------ 
---- Considerando ainda, que o desenvolvimento deste projecto requer meios humanos 
qualificados, com conhecimentos e motivação para a sua concretização, recomendamos que 
seja assegurada a continuidade dos actuais colaboradores da Quinta da Cerca, que para além 
da formação recebida e da competência, têm demonstrado dedicação e zelo invulgares.� -------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas ditou para a acta a 
seguinte declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Votei favoravelmente o acordo revogatório do protocolo para a Gestão da Quinta da 
Cerca. E congratulo-me com o fim do mesmo, pois o Protocolo agora revogado foi mal 
negociado, tendo assumido um carácter quase ruinoso, desde o início até ao seu fim, 
colocando o Município sempre numa situação de pagador, sem intervenção na Gestão nem 
acesso a eventuais receitas do Parque. ------------------------------------------------------------------- 
---- Apesar de todos os esforços que a Autarquia desenvolveu ao longo dos últimos anos, 
como foram a electrificação da Quinta, a colocação de água potável, o constante trabalho de 
limpeza e arranjo, o Projecto de reflorestação, a abertura e limpeza de caminhos, o 
investimento em novas estufas e muitos outros, nunca vislumbrei da parte da LAC outro 
interesse ou preocupação que não fosse o auferimento das quantias que o acordo previa que 
recebesse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2 � EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
2.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: LUCÍLIA ROSA MARQUES 
MOREIRA SANTOS - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO 
PASSE ESCOLAR DO SEU EDUCANDO ANTÓNIO FRANCISCO MARQUES 
SANTOS � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 05 de Setembro de 2011, de Lucília Rosa Marques 
Moreira dos Santos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------- 
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---- Lucília Rosa Marques Moreira Santos, encarregada de educação do aluno António 
Francisco Marques Santos, venho por este meio solicitar a comparticipação do passe escolar, 
para o ano lectivo 2011/2012, do meu educando, para a Escola Secundária Alves Martins, 
uma vez que o curso de Economia não é ministrado em nenhuma das Escolas do Concelho.� -
---- Presente, também, uma informação, datada de 07 de Setembro de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Ciências Sócio-Económicas não 
funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo o aluno António Francisco Marques 
Santos procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Alves 
Martins e como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do 
ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes 
escolares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar do aluno António Francisco Marques Santos. ---------------------------- 
2.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANA CARLA FIGUEIREDO LUZIO 
- PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR 
DO SEU EDUCANDO RODRIGO LUZIO MARQUES � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 07 de Setembro de 2011, de Ana Carla Figueiredo 
Luzio, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------- 
---- Eu, Ana Carla Figueiredo Luzio, Encarregada de Educação do aluno Rodrigo Luzio 
Marques, venho por este meio requerer comparticipação do passe escolar para o ano lectivo 
2011/2012, do meu educando, uma vez que o curso que irá frequentar não é ministrado em 
nenhuma das escolas do Concelho.� --------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 14 de Setembro de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso Profissional Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva não funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo o aluno Rodrigo 
Luzio Marques procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária de 
Viriato e como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do 
ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes 
escolares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar do aluno Rodrigo Luzio Marques. ----------------------------------------- 
2.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA INÊS ALMEIDA LOPES - 
PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO SEU PASSE 
ESCOLAR � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 08 de Setembro de 2011, de Maria Inês Almeida 
Lopes, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------- 
---- Eu, Maria Inês Almeida Lopes, portadora do Cartão de Cidadão n.º 14931437, residente 
na Rua Dr. Aurélio Gonçalves dos Santos, em Nelas, venho por este meio pedir-lhe uma 
comparticipação no passe escolar, pois o curso de Animadora Sociocultural, para o qual eu 
me inscrevi não existe nos Agrupamentos de Escolas do nosso Concelho.� ----------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 14 de Setembro de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso Profissional de Animação Sociocultural 
não funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Maria Inês Almeida 
Lopes procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária de Viriato e 
como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do 
artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. ----
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar da aluna Maria Inês Almeida Lopes. -------------------------------------- 
2.4.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: CARLA MARGARIDA G. A. 
RODRIGUES - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DA SUA EDUCANDA JOANA ISABEL AMARAL RODRIGUES � 
INDEFERIMENTO 
---- Presente um requerimento, datado de 06 de Setembro de 2011, de Carla Margarida G. A. 
Rodrigues, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------- 
---- Carla Margarida G. A. Rodrigues, encarregada de educação da aluna Joana Isabel Amaral 
Rodrigues, venho por este meio solicitar a comparticipação do passe escolar para o ano 
lectivo 2011/2012, da minha educanda, para a Escola Secundária Emídio Navarro, em Viseu, 
uma vez que o Curso de Línguas e Humanidades não é ministrado em nenhuma das Escolas 
do Concelho.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 14 de Setembro de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- De acordo com a informação da Escola Secundária de Nelas, que se anexa, informo V.ª 
Ex.ª que o Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades funciona nesta Escola do 
Concelho. Por este motivo a aluna Joana Isabel Amaral Rodrigues, que procedeu ao 
encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Emídio Navarro não deverá ser 
comparticipado no passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 
de Setembro, relativo aos transportes escolares. ------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, não comparticipar no encargo com o transporte escolar da aluna 
Joana Isabel Amaral Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------- 
 

3 � DIVERSOS 
 

3.1.DIRECTORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO � CESSAÇÃO DE 
FUNÇÕES � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 01 de Setembro de 2011, da Senhora Directora Regional de 
Educação do Centro, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Cessação de funções ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sendo os Municípios um parceiro activo no Sistema Educativo Português, ao cessar 
funções como Directora Regional de Educação do Centro, quero agradecer-lhe toda a 
colaboração institucional que manteve com esta Direcção Regional, na procura das melhores 
soluções para a Educação no Município que V.ª Ex.ª representa. ----------------------------------- 
---- Foi para mim uma grande honra poder contar com V.ª Ex.ª nessa partilha de objectivos, 
que constituiu também uma experiência bastante rica, quer do ponto de vista pessoal, quer do 
ponto de vista profissional. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Não tenho dúvidas que continuará a fazer um bom trabalho na área da Educação.� ---------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.2.DIRECTORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO � INICIO DE 
FUNÇÕES � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 13 de Setembro de 2011, da Senhora Directora Regional de 
Educação do Centro, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Início de funções como Directora Regional de Educação ---------------------------------------- 
---- Ao iniciar as minhas funções na Direcção Regional de Educação do Centro, venho 
manifestar a V.ª Ex.ª o meu desejo de estreitar os laços institucionais que já nos unem na 
certeza de que, desta colaboração, resultará a melhoria do serviço prestado à Educação. Os 
tempos difíceis que vivemos acentuam a responsabilidade das nossas instituições e, nesse 
sentido, acredito que o diálogo e a concertação de esforços sejam positivamente 
diferenciadores na nossa actuação. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O papel do Município a que V.ª Ex.ª preside é, em matéria de Educação, de inestimável 
importância face aos desafios do futuro, quer na formação, quer na consolidação de 
comunidades educativas fortes, responsáveis e imbuídas de cultura democrática. Estarei ao 



 
Fls.__________ 

Reunião de 27-09-2011 

 

8

dispor de V.ª Ex.ª para colaborar neste projecto e poderá contar com o meu maior empenho 
pessoal na procura de soluções para a melhoria das respostas educativas no seu Município.� -- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.3.COMANDANTE DO REGIMENTO DE INFANTARIA N.º 14, DE VISEU � 
CESSAÇÃO DE FUNÇÕES � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 01 de Setembro de 2011, do Senhor Comandante do 
Regimento de Infantaria n.º 14, de Viseu, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Ao cessar as funções de Comandante do Regimento de Infantaria n.º 14 a partir de 15 de 
Setembro de 2011 e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, como seria o meu desejo, 
apresento os meus respeitosos e cordiais cumprimentos de despedida, manifestando o meu 
sincero reconhecimento por todas as provas de consideração, estima e amizade, bem como por 
toda a colaboração prestada. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Aproveito, igualmente, para expressar a minha incondicional disponibilidade para 
continuar a colaborar no futuro e formular sinceros votos de êxitos profissionais e pessoais, 
extensivos a todos quantos exercem funções no Organismo que V.ª Ex.ª superiormente 
dirige.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.4.SUBSTITUIÇÃO DO COMANDANTE DO DESTACAMENTO TERRITORIAL 
DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DE MANGUALDE � CONHECIMENTO  
---- Presente um e-mail, datado de 15 de Setembro de 2011, do Senhor Comandante do 
Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republica, de Mangualde, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara e Senhor Procurador do Ministério Público --------
---- Substituição do Comandante do Destacamento da GNR de Mangualde -----------------------
---- Permitam-me que me dirija a V.ª Ex.ªs, enviando os meus sinceros cumprimentos. ---------
---- Serve o presente para informar que o signatário, em virtude de ter sido nomeado para 
frequência do Curso de Promoção a Oficial Superior, que decorrerá no Instituto de Estudos 
Superiores Militares, de Lisboa, com início em 19 de Setembro de 2011 e términus em 25 de 
Maio de 2012, deixará de exercer as funções de Comandante do Destacamento da GNR, em 
Mangualde, sendo que será substituído por um outro Senhor Oficial a nomear pelo Comando 
Territorial da GNR, em Viseu. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Imensamente grato pela colaboração que me tem sido prestada no desempenho das 
minhas funções e certo de que assim continuará, subscrevo-me desejando a continuação dos 
melhores sucessos.� ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------  
3.5.DIRECTOR REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO � CESSAÇÃO DE 
FUNÇÕES � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 3094/11, datado de 15 de Setembro de 2011, do Senhor Director 
Regional de Cultura do Centro, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: --------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
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---- No momento em que cesso funções como Director Regional de Cultura do Centro, quero 
agradecer a disponibilidade, o interesse e a colaboração reiteradamente manifestados por V.ª 
Ex.ª. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Creia que os vou guardar como pontos luminosos de um percurso institucional e pessoal. -
---- De regresso à Universidade de Coimbra e aos trabalhos de docência e de investigação que 
preenchem a vida de um universitário, continuo, como sempre, à disposição de V.ª Ex.ª para 
as iniciativas em que a minha colaboração possa ser considerada útil. -----------------------------
---- Convicto de que vamos continuar a encontrar-nos, peço que aceite as minhas mais 
cordiais saudações.� ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
3.6.PROJECTO �CRIANÇAS EM MOVIMENTO� � ANO LECTIVO 2011/2012 � 
MODALIDADE DA NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
DO CONCELHO DE NELAS � PROTOCOLO A CELEBRAR COM O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS � APROVAÇÃO   
---- No âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, para o ano lectivo 2011/2012, 
prática da modalidade de Natação para as crianças do ensino Pré-Escolar do Concelho de 
Nelas, foi presente um protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e o Agrupamento de 
Escolas de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o 
Agrupamento de Escolas de Nelas, na qualidade de segundo outorgante, é celebrado o 
presente Protocolo de Colaboração para o ano lectivo 2011/2012, no âmbito do Projecto 
�Crianças em Movimento��, direccionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual se 
regerá pelas seguintes disposições: ---------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A actividade/modalidade objecto do presente protocolo é a Natação; ----------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; -----------------------------------------------------
---- 3. Participam neste Projecto todos os Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas de 
Nelas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As actividades decorem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à terça-feira, 
quarta-feira e sexta-feira das 9h50 às 11h10, consoante calendarização geral definida; ---------
---- 5. Compete ao Agrupamento de Escolas de Nelas: ----------------------------------------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria 
n.º 413/99, de 8 de Junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; -------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; ------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ------------------------------------------------- 
---- 7. O presente Protocolo vigora de 10 de Outubro de 2011 a 15 de Junho de 2012, 
considerando as interrupções lectivas definidas; -------------------------------------------------------
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
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---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou um breve 
esclarecimento sobre este assunto e os cinco seguintes da Ordem de Trabalhos, realçando que 
a assinatura dos protocolos terá lugar no dia 04 de Outubro de 2011, em cerimónia pública. - 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo, a celebrar entre o Município 
de Nelas e o Agrupamento de Escolas de Nelas, atrás descrito. ------------------------------------- 
3.7.PROJECTO �CRIANÇAS EM MOVIMENTO� � ANO LECTIVO 2011/2012 � 
MODALIDADE DA NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
DO CONCELHO DE NELAS � PROTOCOLO A CELEBRAR COM O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO   
---- No âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, para o ano lectivo 2011/2012, 
prática da modalidade de Natação para as crianças do ensino Pré-Escolar do Concelho de 
Nelas, foi presente um protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e o Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, na qualidade de segundo outorgante, é 
celebrado o presente Protocolo de Colaboração para o ano lectivo 2011/2012, no âmbito do 
Projecto �Crianças em Movimento��, direccionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o 
qual se regerá pelas seguintes disposições: ------------------------------------------------------------- 
---- 1. A actividade/modalidade objecto do presente protocolo é a Natação; ----------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam neste Projecto todos os Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As actividades decorem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à quinta-feira e 
sexta-feira das 9h50 às 11h10, consoante calendarização geral definida; --------------------------
---- 5. Compete ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria 
n.º 413/99, de 8 de Junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; -------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; ------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ------------------------------------------------- 
---- 7. O presente Protocolo vigora de 10 de Outubro de 2011 a 15 de Junho de 2012, 
considerando as interrupções lectivas definidas; ------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo, a celebrar entre o Município 
de Nelas e o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, atrás descrito. --------------------- 
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3.8.PROJECTO �CRIANÇAS EM MOVIMENTO� � ANO LECTIVO 2011/2012 � 
MODALIDADE DA NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
DO CONCELHO DE NELAS � PROTOCOLO A CELEBRAR COM O CENTRO 
PAROQUIAL DE VILAR SECO � APROVAÇÃO   
---- No âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, para o ano lectivo 2011/2012, 
prática da modalidade de Natação para as crianças do ensino Pré-Escolar do Concelho de 
Nelas, foi presente um protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e o Centro Paroquial 
de Vilar Seco, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o Centro 
Paroquial de Vilar Seco, na qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente 
Protocolo de Colaboração para o ano lectivo 2011/2012, no âmbito do Projecto �Crianças em 
Movimento��, direccionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual se regerá pelas 
seguintes disposições: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A actividade/modalidade objecto do presente protocolo é a Natação; ----------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam neste Projecto as crianças, com idades entre os 3 e 6 anos, frequentadoras 
do Jardim de Infância do Centro Paroquial de Vilar Seco; ------------------------------------------- 
---- 4. As actividades decorem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à quarta-feira 
das 10h30 às 11h10, consoante calendarização geral definida; --------------------------------------
---- 5. Compete ao Centro Paroquial de Vilar Seco: --------------------------------------------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria 
n.º 413/99, de 8 de Junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; -------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; ------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ------------------------------------------------- 
---- 7. O presente Protocolo vigora de 10 de Outubro de 2011 a 15 de Junho de 2012, 
considerando as interrupções lectivas definidas; ------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo, a celebrar entre o Município 
de Nelas e o Centro Paroquial de Vilar Seco, atrás descrito. ----------------------------------------- 
3.9.PROJECTO �CRIANÇAS EM MOVIMENTO� � ANO LECTIVO 2011/2012 � 
MODALIDADE DA NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
DO CONCELHO DE NELAS � PROTOCOLO A CELEBRAR COM O CENTRO 
PAROQUIAL DE NELAS/JARDIM DE INFÂNCIA �MALMEQUER� � 
APROVAÇÃO   
---- No âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, para o ano lectivo 2011/2012, 
prática da modalidade de Natação para as crianças do ensino Pré-Escolar do Concelho de 
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Nelas, foi presente um protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e o Centro Paroquial 
de Nelas/Jardim de Infância �Malmequer�, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o Centro 
Paroquial de Nelas/Jardim de Infância �Malmequer�, na qualidade de segundo outorgante, é 
celebrado o presente Protocolo de Colaboração para o ano lectivo 2011/2012, no âmbito do 
Projecto �Crianças em Movimento��, direccionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o 
qual se regerá pelas seguintes disposições: ------------------------------------------------------------- 
---- 1. A actividade/modalidade objecto do presente protocolo é a Natação; ----------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam neste Projecto as crianças, com idades entre os 3 e 6 anos, frequentadoras 
do Jardim de Infância �Malmequer�; -------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As actividades decorem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à segunda -feira 
das 9h50 às 10h30, consoante calendarização geral definida; ----------------------------------------
---- 5. Compete ao Centro Paroquial de Nelas � Jardim de Infância �Malmequer�: -------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria 
n.º 413/99, de 8 de Junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; -------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; ------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ------------------------------------------------- 
---- 7. O presente Protocolo vigora de 10 de Outubro de 2011 a 15 de Junho de 2012, 
considerando as interrupções lectivas definidas; ------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo, a celebrar entre o Município 
de Nelas e o Centro Paroquial de Nelas/Jardim de Infância �Malmequer�, atrás descrito. ------- 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio. ------------- 
3.10.PROJECTO �CRIANÇAS EM MOVIMENTO� � ANO LECTIVO 2011/2012 � 
MODALIDADE DA NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
DO CONCELHO DE NELAS � PROTOCOLO A CELEBRAR COM O CENTRO 
PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM/JARDIM DE INFÂNCIA �GIRASSOL� � 
APROVAÇÃO   
---- No âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, para o ano lectivo 2011/2012, 
prática da modalidade de Natação para as crianças do ensino Pré-Escolar do Concelho de 
Nelas, foi presente um protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e o Centro Paroquial 
de Canas de Senhorim/Jardim de Infância �Girassol�, que a seguir se transcreve: ---------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o Centro 
Paroquial de Canas de Senhorim/Jardim de Infância �Girassol�, na qualidade de segundo 
outorgante, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração para o ano lectivo 2011/2012, no 
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âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, direccionado às crianças do Ensino Pré-
Escolar, o qual se regerá pelas seguintes disposições: ------------------------------------------------- 
---- 1. A actividade/modalidade objecto do presente protocolo é a Natação; ----------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam neste Projecto as crianças, com idades entre os 3 e 6 anos, frequentadoras 
do Jardim de Infância �Girassol�; -------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As actividades decorem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à terça-feira das 
10h30 às 11h10, consoante calendarização geral definida; -------------------------------------------
---- 5. Compete ao Centro Paroquial de Canas de Senhorim � Jardim de Infância �Girassol�: -- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria 
n.º 413/99, de 8 de Junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; -------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; ------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ------------------------------------------------- 
---- 7. O presente Protocolo vigora de 10 de Outubro de 2011 a 15 de Junho de 2012, 
considerando as interrupções lectivas definidas; ------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo, a celebrar entre o Município 
de Nelas e o Centro Paroquial de Canas de Senhorim/Jardim de Infância �Girassol�, atrás 
descrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio. ----------------- 
3.11.PROJECTO �CRIANÇAS EM MOVIMENTO� � ANO LECTIVO 2011/2012 � 
MODALIDADE DA NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
DO CONCELHO DE NELAS � PROTOCOLO A CELEBRAR COM O JARDIM 
ESCOLA JOÃO DE DEUS � APROVAÇÃO   
---- No âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, para o ano lectivo 2011/2012, 
prática da modalidade de Natação para as crianças do ensino Pré-Escolar do Concelho de 
Nelas, foi presente um protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e o Jardim Escola 
João de Deus, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o Jardim 
Escola João de Deus, na qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo 
de Colaboração para o ano lectivo 2011/2012, no âmbito do Projecto �Crianças em 
Movimento��, direccionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual se regerá pelas 
seguintes disposições: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A actividade/modalidade objecto do presente protocolo é a Natação; ----------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
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---- 3. Participam neste Projecto as crianças, com idades entre os 3 e 6 anos, frequentadoras 
do Jardim Escola João de Deus; -------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As actividades decorem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à quinta-feira 
das 10h30 às 11h10, consoante calendarização geral definida; --------------------------------------
---- 5. Compete ao Jardim Escola João de Deus: ------------------------------------------------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria 
n.º 413/99, de 8 de Junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; -------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; ------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ------------------------------------------------- 
---- 7. O presente Protocolo vigora de 10 de Outubro de 2011 a 15 de Junho de 2012, 
considerando as interrupções lectivas definidas; ------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo, a celebrar entre o Município 
de Nelas e o Jardim Escola João de Deus, atrás descrito. --------------------------------------------- 
 

4 � CONTABILIDADE 
  

4.1.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.ºs 16 e 17, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.ºs 13 e 14, as 
quais ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral teceu algumas considerações sobre as 
alterações orçamentais apresentadas, referindo que não concordava com o facto de ter sido 
retirada verba a uma obra que tinha sido aprovada em reunião de Câmara há cerca de um mês 
atrás. Afirmou, também, que o Executivo devia ponderar as suas prioridades pois parecia-lhe 
mais lógico avançar já com a obra do Centro Educativo de Canas de Senhorim, enquanto 
decorriam os prazos dos fundos comunitários do QREN e que, em sua opinião, uma das 
Escolas Primárias de Canas de Senhorim poderia mais tarde ser aproveitada para a Casa da 
Cultura de Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral leu, em seu nome pessoal e 
do Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, a recomendação que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Presentes as alterações nº 16 e nº 17 ao Orçamento e as alterações nº 13 e nº 14 às 
Grandes Opções do Plano e ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando a grave situação financeira em que o Município de Nelas se encontra, bem 
visível pela análise das contas; --------------------------------------------------------------------------- 
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---- Considerando também que essa situação financeira tem agravado os desequilíbrios 
orçamentais da Autarquia, em resultado das sucessivas modificações ao Orçamento e às 
Grandes Opções do Plano; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Que só na 16ª modificação ao Orçamento (13ª modificação às GOPs), há um aumento de 
despesas correntes de 189.500,00 �, igual ao valor em que são reduzidas as despesas de 
capital, ou seja o investimento; --------------------------------------------------------------------------- 
---- Que para esse aumento das despesas correntes contribuem aumentos em combustíveis 
(114.000 �) despesas com pessoal (11.900 �), aquisição de refeições (55.000 �), entre outras;  
---- Que para fazer face a essas despesas, são reduzidos os valores de investimento em 
rubricas como rede de esgotos em Santar (Rua da Soma, -23.000 �), reparação de edifícios 
públicos (-28.000 �), beneficiação de jardins de infância (40.000 �) e aquisição de edifício 
para Casa da Cultura em Canas de Senhorim (-100.000 �); ------------------------------------------
---- Considerando ainda que, com esta redução na sua dotação orçamental, o Executivo vem 
demonstrar que não considera prioritário o investimento na Casa da Cultura em Canas de 
Senhorim e o remanescente dessa dotação é insuficiente para a concretização da aquisição do 
imóvel; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Vereadores do Partido Socialista sugerem ao Executivo e à Senhora Presidente da 
Câmara, que ponderem a prioridade desta obra, avançando em seu lugar e com a máxima 
urgência, com a construção do Centro Escolar de Canas de Senhorim, nos termos da Carta 
Educativa do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para além de ser uma necessidade premente da população das freguesias que serve, em 
especial das crianças em idade escolar, seus familiares e restante comunidade educativa, urge 
avançar com este projecto de forma a garantir o seu financiamento pelos fundos comunitários. 
---- Com a construção do Centro Escolar de Canas de Senhorim e após a sua conclusão, 
ficariam livres as actuais escolas primárias, que poderiam ser afectas a outra utilização, como 
a desejada Casa da Cultura, por exemplo, para a qual julgamos reunirem boas condições, com 
algumas obras de adaptação. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Obviamente, com esta recomendação, os Vereadores do Partido Socialista não pretendem 
opor-se à construção da Casa da Cultura, antes pelo contrário, entendem que, desta forma, se 
garantiria num prazo bastante mais curto e beneficiando ainda de fundos comunitários, a 
concretização de duas importantes obras em Canas de Senhorim: o Centro Escolar e a Casa da 
Cultura.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
processo de aquisição da Casa da Cultura de Canas de Senhorim, estava nas suas mãos. -------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou como eram 
feitas as alterações orçamentais, retirando verbas de umas obras para outras e que a verba 
retirada da obra Casa da Cultura, de Canas de Senhorim seria reposta quando a obra se iniciar. 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
foi reformulado o protocolo, aprovado para a aquisição da Casa da Cultura de Canas de 
Senhorim, que aquela obra passava pela construção de um arruamento e que, no presente ano 
civil, esta obra não tinha representação financeira no Orçamento da Câmara Municipal. 
Afirmou, também, que a obra Casa da Cultura de Canas de Senhorim ia ser uma realidade, 
com ou sem comparticipação financeira e que poderá acontecer, como aconteceu com a 
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construção da Casa dos Senas, que foi feita pelos funcionários da Câmara Municipal, sem 
comparticipação financeira. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o Centro 
Educativo iria ser uma realidade, ainda não se sabendo como iria ser construído, de raiz, ou 
não, com comparticipação financeira, ou não. ---------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os fundos comunitários 
iriam acabar em 2013 e questionou o Executivo Municipal no sentido de saber onde é que o 
Executivo Municipal ia buscar as verbas depois dessa data. Afirmou, também, que o 
preocupava o facto do Executivo Municipal ainda nada saber sobre o Centro Educativo de 
Canas de Senhorim, pois parece que ainda não há projecto, reafirmado que essa obra deveria 
ser posta em marcha com toda a celeridade. Afirmou, ainda, que lhe parecia que a Casa do 
Frazão não reunia condições para ser a Casa da Cultura de Canas de Senhorim. ----------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques pediu ao 
Senhor Eng. Luis Almeida para prestar informações acerca dessa obra, o qual afirmou que 
havia terreno atrás da Casa do Frazão que iria ser cedido para a construção da Casa da Cultura 
de Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, em seu entender, a Casa da 
Cultura de Canas de Senhorim não era uma obra prioritária para o Executivo Municipal, tanto 
mais que era claro que o Executivo Municipal ainda não sabia qual o custo total dessa obra. --
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal saberia o custo 
total da obra quando o projecto estivesse concluído. Afirmou, também, que para a obra Casa 
da Cultura de Canas de Senhorim era fundamental a abertura do arruamento, o qual já estava 
definido e era importante a cedência de terreno para a Casa da Cultura. Afirmou, também, que 
em relação à Casa do Frazão, casa a ser adquirida para a construção da Casa da Cultura em 
Canas de Senhorim, era importante ser a Câmara Municipal a comprá-la, visto haver terceiros 
interessados na sua aquisição e que, caso não haja comparticipação financeira para a sua 
construção, a mesma será construída pelos trabalhadores da Câmara Municipal, os quais são 
tão bons profissionais como qualquer empreiteiro e que até seria um orgulho para ele que essa 
obra fosse feita pelos trabalhadores da Câmara Municipal tal como foi feita a Casa dos Senas, 
em Senhorim e a Remodelação do Cristo Rei, em Vilar Seco. ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, embora a 
Casa dos Senhas tivesse demorado cerca de quatro anos a ser construída, a sua construção 
esteve parada, antes, cerca de vinte anos. Afirmou, também, que era importante que o 
Executivo Municipal adquirisse a Casa do Frazão, em Canas de Senhorim, para evitar os erros 
do passado cometidos pelos Executivos Municipais Socialistas, por exemplo, ao não ter 
adquirido a Quinta da Raposeira, em Canas de Senhorim, inviabilizando o desenvolvimento 
de Canas de Senhorim naquela zona, tendo depois este Executivo Municipal de comprar a 
terceiros o terreno para a Feira de Canas de Senhorim. ----------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu ao Executivo Municipal para não 
mexer nos diabos dos Executivos Municipais do Partido Socialista, visto que os mesmos 
deixaram obra feita no Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva afirmou que o Senhor Vereador Adelino 
José Borges Amaral tinha afirmado que o actual Executivo Municipal estava mais interessado 
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em fazer ruas do que em construir escolas, no entanto, quero lembrar, que o Senhor Vereador 
Adelino Amaral do estado em que estavam as escolas primárias do Concelho de Nelas, 
quando tomou posse a anterior Executivo Municipal da Coligação PPD/PSD-CDS/PP, do qual 
ele, Vereador Dr. Jorge David, não fazia parte. Afirmou, também, que quem mandava nas 
escolas era a Direcção Regional de Educação do Centro e que o Executivo Municipal ainda 
não sabia o que estava previsto, pela referida Direcção Regional de Educação do Centro, em 
relação à continuação, ou não, dos dois Agrupamentos de Escolas de Nelas e de Canas de 
Senhorim. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que achava que o Executivo 
Municipal não deveria fazer tanta referência ao que os Executivos Municipais do Partido 
Socialista fizeram de mal, pois em 2006 assistiu à inauguração do Jardim de Infância de Lapa 
do Lobo, o qual tinha sido uma obra que o último Executivo Municipal do Partido Socialista 
fez e deixou quase pronta. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
foi o Executivo Municipal da Coligação PPD/PSD-CDS/PP que acabou essa obra e que a 
pagou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.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 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 05 e 16 de Setembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 05 e 16 de Setembro de 2011, a qual fica anexa a 
esta acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------- 
5.1.3.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 pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos e autorizações 
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administrativas de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, entrados nos Serviços de Urbanização e Edificação no período 
compreendido entre 05 e 16 de Setembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
5.2.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 pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 05 e 16 de 
Setembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------
5.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DO N.º 2, DO ART.º 71.º, DO DECRETO-
LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, ALTERADA PELA LEI N.º 26/2010, DE 30 
DE MARÇO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos do n.º 2, do art.º 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, alterada pela Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, no período compreendido 
entre 06 e 20 de Setembro de 2011, constantes na relação elaborada pelo Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte 
integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: POMBAL, 
FREGUESIA DE CARVALHAL REDONDO. REQUERENTES: CATARINA DO CÉU 
DA COSTA MORAIS E JOÃO NUNO CORREIA BALULA CHAVES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Setembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico. Local: Pombal, Carvalhal Redondo. Requerentes: Catarina do Céu da Costa Morais e 
João Nuno Correia Balula Chaves. ----------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
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nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Pombal�, artigo 762, localizado em Carvalhal 
Redondo, sendo ½ a favor de cada um. ------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Catarina do Céu da Costa Morais e João Nuno 
Correia Balula Chaves, de um prédio rústico, sito ao �Pombal�, em Carvalhal Redondo, 
inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Carvalhal Redondo, sob o artigo número 
762, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio. ------------- 
5.5.FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CANAS DE 
SENHORIM � PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � FESTA PÚBLICA. LOCAL: ADRO DA IGREJA 
MATRIZ, EM CANAS DE SENHORIM � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, que 
aprovou o pedido de realização de um divertimento público e licença especial de ruído, festa 
pública, requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Canas de Senhorim, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 13 de Setembro de 2011, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de realização de um divertimento público e licença especial de ruído � Festa 
Pública � Registo n.º 10.132, de 12/09/2011. Local: Adro da Igreja Matriz, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Canas de Senhorim -------
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita autorização para a realização de um divertimento público 
� Festejos em Honra de Nossa Senhora das Dores, no Adro da Igreja Matriz, em Canas de 
Senhorim, a decorrer no dia 17 de Setembro de 2011, com início às 18:30 horas e términus às 
02:00 horas e dia 18 de Setembro de 2011, com início às 09:00 horas e términus às 19:00 
horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A realização de arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos organizados 
nas vias públicas, jardins e demais lugares públicos, carece de licenciamento municipal, de 
acordo com o n.º 1, do artigo 50.º, do Regulamento sobre o Licenciamento das Actividades 
Diversas previstas no D.L. n.º 264/2002, de 25/11 e no D.L. n.º 310/2002, de 18/12. ------------
---- 2. Chama-se também a atenção para o facto de ao funcionamento de emissores, 
amplificadores e outros aparelhos sonoros que projectam sons para as vias e demais lugares 
públicos, aplicarem-se os limites fixados no Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo D.L. 
n.º 09/2007, de 17/01, com posteriores alterações do D.L. n.º 278/2007, de 01/08. --------------
---- 3. A realização de festas públicas, entre as 20:00 horas e as 08:00 horas fica condicionada 
à atribuição de uma licença especial de ruído, tal como é referido no art.º 15.º. ------------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Neste contexto, não vejo inconveniente no deferimento da petição, fundamentado no 
facto de se tratar de uma festa pública habitualmente realizada neste local, chamando-se 
especial atenção para: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 
permitido se dele não resultar prejuízo para cumprimento das disposições contidas do 
Capítulo II, do D.L. n.º 34/95, de 16 de Dezembro; --------------------------------------------------- 
---- b) A licença pela realização da festa na via pública é válida para o dia 17 de Setembro de 
2011, das 18:30 h às 02:00 h e dia 18 de Setembro de 2011, das 09:00 h às 19:00 h, bem como 
a licença especial de ruído, no dia 17 de Setembro de 2011, das 18:30 h às 02:00 h do dia 18 
de Setembro de 2011; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Terá de ser sinalizada de acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de 
Outubro, com posteriores alterações; -------------------------------------------------------------------- 
---- d) A entidade organizadora deverá tomar medidas necessárias de forma a assegurar a 
segurança de todos os intervenientes. -------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Canas de Senhorim, a fim de dar 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------ 
5.6.FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CANAS DE 
SENHORIM � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UM 
DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA 
POPULAR. LOCAL: ADRO DA IGREJA MATRIZ, EM CANAS DE SENHORIM � 
ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, a 
isentar a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Canas de Senhorim, do pagamento das 
taxas municipais devidas pela emissão de licença pela realização de um divertimento público 
e licença especial de ruído, de festa popular, que a seguir se transcreve: --------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 13 de Setembro de 2011, dos 
Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de realização 
de um divertimento público, de festa popular � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. 
Local: Adro da Igreja Matriz de Canas de Senhorim. Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de Canas de Senhorim -------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de divertimento público e licença especial de ruído, devido aos Festejos em Honra de 
Nossa Senhora das Dores, no Adro da Igreja Matriz, em Canas de Senhorim, a decorrer no dia 
17 de Setembro de 2011, com início às 18:30 horas e términus às 02:00 horas e dia 18 de 
Setembro de 2011, com início às 09:00 horas e términus às 19:00 horas, ao abrigo do n.º 2, da 
alínea c, do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme 
fotocópias em anexo das respectivas certidões. -------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais, por ser considerada uma associação religiosa. -------------------------------------------
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio. ----------------
5.7.REDUTOR � PROJECTOS, ESTUDOS E ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LD.ª � 
PROC.º N.º 71/2011. LOCAL: CRECHE E CENTRO DE DIA DE VILAR SECO:  
- 1 � INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO GPL DA CLASSE B2 (CAPACIDADE 
UNITÁRIA DE 2,40 M3) � APROVAÇÃO;  



 
Fls.__________ 

Reunião de 27-09-2011 

 

22

- 2 � PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO E ENTRADA EM 
FUNCIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS ASSOCIADA AO 
RESERVATÓRIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Setembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Redutor � Projectos, Estudos e Engenharia, Unipessoal, Ld.ª � Proc.º n.º 71/2011. Local: 
Creche e Centro de Dia de Vilar Seco: - 1 � Instalação de reservatório GPL da classe B2 
(capacidade unitária de 2,40 m3); - 2 � Pedido de autorização de execução e entrada em 
funcionamento da rede de distribuição de gás associada ao reservatório ---------------------------
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A empresa requerente pretende comunicar a instalação de reservatório Gases de 
Petróleo Liquefeito (GPL) da classe B2, relativo à construção de reservatório enterrado de 
GPL com 2,40 m3 e autorização de execução e entrada em funcionamento de uma rede de 
distribuição de gás. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Enquadramento legal: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. De acordo com o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 195/2008, de 6 de Outubro e pelo Decreto-Lei n.º 31/2008, de 25 de Fevereiro, que 
estabeleceu os procedimentos e as competências do licenciamento de instalações de 
armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de combustíveis --------
---- Artigo 5.º - Licenciamento municipal --------------------------------------------------------------- 
---- 1 - É da competência das câmaras municipais: ---------------------------------------------------- 
---- Alínea c) A autorização para a execução e entrada em funcionamento das redes de 
distribuição, objecto do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de Maio, quando associadas a 
reservatórios de GPL com capacidade global inferior a 50 m3. -------------------------------------- 
---- Anexo III - Classe B2: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Embora não sujeitas a licenciamento, ficam, no entanto, obrigadas ao cumprimento do 
previsto no artigo 21.º, da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 
1515/2007, de 30 de Novembro, a seguinte instalação: ----------------------------------------------- 
---- a) Instalações de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos com ponto de 
inflamação inferior a 38ºC, com capacidade igual ou superior a 1,500 m3 e inferior a 4,5 m3; -
---- - As instalações de classes B1 e B2, sem prejuízo do cumprimento dos regulamentos de 
segurança aplicáveis, não ficam sujeitas a licenciamento. --------------------------------------------
---- - Não obstante o disposto no número anterior, o proprietário das instalações de classe B2 
deve entregar na respectiva câmara municipal um processo, constituído pelos seguintes 
elementos referentes à instalação: ------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Identificação do proprietário, localização da instalação e direito à utilização do terreno; 
---- b) Caracterização da instalação; --------------------------------------------------------------------- 
---- c) Certificado de inspecção das instalações emitido por uma EI (entidade inspectora) 
reconhecida pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) respeitante ao cumprimento 
das regras de segurança; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Indicação da entidade exploradora das instalações reconhecida pela DGEG, quando tal 
for exigível pelo Decreto -Lei n.º 125/97, de 23 de Maio; --------------------------------------------
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---- e) Para o equipamento sob pressão, certificado de aprovação da instalação, nos termos do 
Decreto � Lei n.º 97/2000, de 25 de Maio. -------------------------------------------------------------- 
---- O processo referido no número anterior deve ser entregue antes do início da exploração. --
---- III. Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Salvo melhor opinião, o reservatório enterrado de GPL com 2,40 m3 poderá ser 
instalado. Contudo, antes do inicio da exploração, deverá apresentar os seguintes documentos, 
nos termos do n.º 3, artigo 21.º da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro, alterada pela 
Portaria n.º 1515/2007, de 30 de Novembro: ----------------------------------------------------------- 
---- a) Certificado de inspecção das instalações emitido por uma EI (entidade inspectora) 
reconhecida pela Direcção -Geral de Energia e Geologia (DGEG) respeitante ao cumprimento 
das regras de segurança; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Indicação da entidade exploradora das instalações reconhecida pela DGEG, quando tal 
for exigível pelo Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de Maio; ---------------------------------------------
--- c) Para o equipamento sob pressão, certificado de aprovação da instalação, nos termos do 
Decreto � Lei n.º 97/2000, de 25 de Maio. --------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o projecto de execução de redes e ramais de distribuição de gás 
apresentado pela empresa requerente, certificado pela ITG � Instituto Tecnológico de Gás, 
não vejo inconveniente na execução e entrada em funcionamento da rede de distribuição 
associada ao reservatório de GPL. ----------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a instalação de reservatório GPL da classe 
B2, com capacidade unitária de 2,40 m3, bem como autorizou a execução e entrada em 
funcionamento da rede de distribuição de gás, associada a este reservatório, na Creche e 
Centro de Dia de Vilar Seco, a que se refere o processo n.º 71/2011, em que é requerente a 
firma Redutor � Projectos, Estudos e Engenharia, Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo 
com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�SUPERMERCADO�. LOCAL: RUA DA ESTAÇÃO, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: ROGER PEDRAIS, UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de Setembro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Supermercado�. Local: 
Rua da Estação, em Canas de Senhorim. Requerente: Roger Pedrais, Unipessoal, Ld.ª ---------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 9671, de 29/08/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 20:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de supermercado, sito na Rua da Estação, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente a firma Roger Pedrais, Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------
5.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�INSTITUTO DE BELEZA�. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, EDIFÍCIO CENTRAL, 
LOJA 6 F.G., EM NELAS. REQUERENTE: MARIA ELIVANY LIMA GATINHO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de Setembro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Instituto de Beleza�. Local: 
Av.ª João XXIII, Edifício Central, Loja 6 F.G., em Nelas. Requerente: Maria Elivany Lima 
Gatinho ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 9876, de 02/09/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:30 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de Instituto de Beleza, sito na Av.ª João XXIII, Edifício Central, Loja 6 F.G., 
em Nelas, em que é requerente Maria Elivany Lima Gatinho, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
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5.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�DECORAÇÃO�. LOCAL: RUA SERRA DA ESTRELA, EDIFÍCIO GRÃO VASCO, 
LOJA 2, EM NELAS. REQUERENTE: JOÃO PAULO PEREIRA FIGUEIREDO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de Setembro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Decoração�. Local: Rua 
Serra da Estrela, Edifício Grão Vasco, Loja 2, em Nelas. Requerente: João Paulo Pereira 
Figueiredo --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 9760, de 31/08/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 
h e sem encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de Decoração, sito na Rua Serra da Estrela, Edifício Grão Vasco, Loja 2, em 
Nelas, em que é requerente João Paulo Pereira Figueiredo, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
  

6 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. --------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-Presidente da Câmara deu por encerrada a 
reunião às quinze horas e cinquenta e quatro 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 Administrativa, que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua 
conformidade com a minuta já aprovada e assinada. -------------------------------------------------- 
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A Presidente, 

 
__________________________________________ 

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

 
__________________________________________ 

 
 

 


