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ACTA N.º 22 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E NOVE 
DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E ONZE  

 
---- Aos vinte e nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e onze, nesta Vila de Nelas 
e edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, 
sob a presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de 
Figueiredo Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Hélder José Gomes Ambrósio ----------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa 
Paiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
08 de Novembro de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 133.217,32 � (cento e trinta e três mil duzentos 
e dezassete euros e trinta e dois cêntimos); - De operações extra orçamentais: 251.217,59 � 
(duzentos e cinquenta e um mil duzentos e dezassete euros e cinquenta e nove cêntimos). ----- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Proposta de deliberação - Atribuição de subsídio extraordinário aos dois melhores 
alunos do 12.º Ano de Escolaridade, do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim � 
Aprovação; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado com o Sport Vale de 
Madeiros e Benfica, para a época 2010/2011 � Adenda � Aprovação. ----------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. --------------------  
 

ORDEM DO DIA 
1 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

 
2.1.HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE DOIS ARTIGOS MATRICIAIS, SITOS AO 
BAIRRO DA FEIRA/CERCA, FREGUESIA DE NELAS  
---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária pública desta Câmara 
Municipal, realizada em 25 de Outubro de 2011, a Câmara procedeu á hasta pública, para 
venda de dois terrenos, propriedade do Município, localizados no Bairro da Feira/Cerca, em 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente procedeu à leitura do Edital publicitário das condições de venda, 
datado de 26 de Outubro de 2011, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 
---- �Venda de dois terrenos no Bairro da Feira/Cerca, em Nelas -----------------------------------
---- Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da Câmara Municipal 
de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Torna público que, na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua 
reunião ordinária pública, realizada em 25 de Outubro de 2011, se vai proceder à venda, por 
hasta pública, de dois terrenos, propriedade do Município, localizados no Bairro da Feira/ 
Cerca, em Nelas, que a seguir se descriminam: -------------------------------------------------------- 
---- a) Parcela de terreno para construção urbana, Art.º 3984-P; Área � 350 m2, confrontando a 
Norte com caminho, Nascente e Sul com arruamento e Poente com Município de Nelas; ------
---- b) Rústico, Art.º 7247; Área � 324 m2, confrontando a Norte com caminho, Nascente, Sul 
e Poente com arruamento. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A venda, por hasta pública, será feita nas seguintes condições: --------------------------------- 
---- 1.º - Valor base de licitação - 3.000,00 �; ---------------------------------------------------------- 
---- 2.º - Valor de cada lanço � 50,00 �. ----------------------------------------------------------------- 
---- 3.º - A hasta pública, para alienação dos terrenos, terá lugar na reunião ordinária pública 
da Câmara Municipal de Nelas, a realizar no Salão Nobre desta Autarquia, no dia 29 de 
Novembro de 2011, pelas 15,00 horas; ------------------------------------------------------------------ 
---- 4.º - O valor da venda obtido deverá ser liquidado na Tesouraria da Câmara Municipal, da 
seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) � Entrada � 50% do valor total da compra, a liquidar até às 16,00 horas do dia seguinte;  
---- b) � Restante � A pagar no acto da celebração da escritura de compra e venda. --------------
---- Para constar e para os devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -----------------------------------------------
---- E eu, José Carlos Pires Borges, Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e 
Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa do 
Município de Nelas, o subscrevi.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, a Senhora Presidente da Câmara perguntou ao Ex.m.º Público presente na 
sala se havia alguém interessado na aquisição das parcelas de terreno. ----------------------------- 
---- Interveio a Sr.ª D.ª Maria Gorete Soares Pinto afirmando que estava interessada na sua 
aquisição pela importância de 3.000,00 �, valor base de licitação. ---------------------------------- 
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---- A Senhora Presidente perguntou, se mais alguém oferecia mais. ------------------------------- 
---- Como não houve mais nenhuma proposta, a Câmara deliberou, por unanimidade, vender à   
Sr.ª D.ª Maria Gorete Soares Pinto, residente em Nelas, os terrenos que a seguir se 
descriminam: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Parcela de terreno para construção urbana, Art.º 3984-P; Área � 350 m2, confrontando a 
Norte com caminho, Nascente e Sul com arruamento e Poente com Município de Nelas; ------
---- b) Rústico, Art.º 7247; Área � 324 m2, confrontando a Norte com caminho, Nascente, Sul 
e Poente com arruamento, pela importância de 3.000,00� (três mil euros).� ----------------------- 
---- A pedido da arrematante e considerando que não houve mais nenhum licitante, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do pagamento do valor licitado de duas para 
três prestações, sendo um terço a pagar no dia seguinte à adjudicação, outro terço um mês 
depois da adjudicação e o último terço no acto da celebração da escritura de compra e venda. - 
1.2.LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO � VENDA DOS LOTES DE 
TERRENO NÃO ALIENADOS NAS HASTAS PÚBLICAS ANTERIORES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta, datada de 21 de Novembro de 2011, da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO � VENDA DE LOTES DE 
TERRENO NÃO ALIENADOS NAS HASTAS PÚBLICAS ANTERIORES -------------------
---- Considerando que nas hastas públicas anteriores realizadas em 14 de Setembro de 2008, 
28 de Dezembro de 2008, 27 de Dezembro de 2009 e 14 de Agosto de 2010, não foram 
vendidos todos os Lotes do Loteamento do Prado, em Vilar Seco, proponho a venda dos lotes 
restantes, nos termos e nas condições já indicadas nas alienações anteriores e constantes na 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se indicam: ----------------------------- 
---- a) - Entrada � 20% do valor total da alienação, a pagar no dia útil seguinte à compra; ------
---- b) - Restante 80% - no acto da celebração da escritura de compra e venda; -------------------
---- c)-À semelhança das outras Hastas Públicas, os lanços mínimos propostos são de 500,00� 

Lotes para venda 
LOTES  ÁREA (M2) VALOR 

UNITÁRIO (�/M2) 
VALOR VALOR BASE 

1 909,00 25,00 � 22.725,00 � 23.000,00 � 
3 851,00 25,00 � 21.275,00 � 21.500,00 � 
4 720,00 25,00 � 18.000,00 � 18.000,00 � 
7  595,00 25,00 � 14.875,00 � 15.000,00 � 
13 772,00 25,00 � 19.300,00 � 19.500,00 � 
14 798,00 25,00 � 19.950,00 � 20.000,00 � 
15 825,00 25,00 � 20.625,00 � 21.000,00 � 
16 310,00  25,00 � 7.750,00 �     30.000,00 � a) 

a) Inclui uma casa de habitação com 50 m2 x 445 �/m2 = 22.250,00 � 
----- Esta hasta pública será realizada na sede da Junta de Freguesia de Vilar Seco, no próximo 
dia 22 de Dezembro de 2011, com início às 20:00 horas. --------------------------------------------- 
---- Mais proponho que, considerando a necessidade de nomeação de um Júri para presidir à 
Hasta Pública para alienação dos oito lotes de terreno, atrás referidos, não vendidos nas hastas 
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públicas anteriores, acima indicadas, proponho, para fazerem parte desse Júri, os seguintes 
elementos: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Presidente: Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal � Eng.º Luís Adelino 
Guerra Almeida Ferreira; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos 
Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa � José Carlos Pires 
Borges; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Suplente: Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques.� ----------------------------- 
------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora 
Presidente da Câmara, atrás descrita, aprovando a venda dos oito lotes e a constituição do júri, 
indicado na proposta atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 

 
2 � OBRAS PÚBLICAS 

 
2.1.CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE NELAS � 2.ª REVISÃO DE 
PREÇOS PROVISÓRIA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de Novembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Construção do Centro Educativo de Nelas � 2.ª Revisão de Preços Provisória -------------- 
---- I. De acordo com o solicitado pela empresa adjudicatária �Chupas e Morrão � 
Construtores de Obras Públicas, S.A.�, relativo à 2.ª revisão de preços provisória da obra 
�Construção do Centro Educativo de Nelas�, no valor de 30.013,55 � (S/IVA), informo V.ª 
Ex.ª que os serviços procederam ao cálculo do valor da revisão de preços, nos termos do D.L. 
n.º 6/2004, sendo o valor corrigido de 31.097,61 � (S/IVA). ----------------------------------------- 
---- Este valor resulta do facto de à data do cálculo da 1.ª revisão de preços ainda só estarem 
publicados em Diário da República os índices até Dezembro de 2010, assim após terem sido 
publicados os índices referentes ao 1.º trimestre de 2011 foi solicitado pelo adjudicatário uma 
2.ª revisão de preços provisória, cujo cálculo segue em anexo. --------------------------------------
---- II. Assim, solicito a V.ª Ex.ª a aprovação da 2.ª revisão de preços provisória no valor de 
31.097,61 � (S/IVA). --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luis Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, 
Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar a 2.ª revisão de preços 
provisória da obra: �Construção do Centro Educativo de Nelas�, adjudicada à firma Chupas e 
Morrão � Construtores de Obras Públicas, S.A., no valor de 31.097,61 � (S/IVA). --------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que votava 
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favoravelmente a presente revisão de preços provisória apenas pelo facto da mesma resultar 
da publicação legal dos índices de actualização, apesar de não concordar com os mesmos. ----
---- De seguida a Senhora Presidente da Câmara leu uma declaração de voto apresentada pelos 
Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Os Vereadores do Partido Socialista abstêm-se na votação da Revisão de Preços do 
Centro Educativo de Nelas, pelas mesmas razões invocadas quando da votação da 1.ª revisão 
de preços desta obra. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mesmo sendo uma prerrogativa que deriva da Lei, não estão na posse de todos os 
elementos de análise, para decidirem em consciência sobre o assunto. -----------------------------
---- Com esta revisão o somatório dos valores de trabalhos a mais e revisões de preços, desta 
obra, ascende a cerca de 280 mil euros, valor muito significativo e muito superior à diferença 
de preços das propostas a concurso.� -------------------------------------------------------------------- 
 2.2.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE MAIS 3 MESES � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 09 de Novembro de 2011, da firma Embeiral � Engenharia 
e Construção, S.A., que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas � Prorrogação de prazo -------------
---- Devido às condições climatéricas verificadas nos últimos tempos que têm dificultado o 
curso normal dos trabalhos programados, solicito a V.ª Ex.ª uma prorrogação graciosa de 
prazo de execução pelo período de 3 meses, prazo que se julga necessário para a finalização 
dos trabalhos da obra: �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas�. ---------------
---- No ofício atrás descrito encontra-se exarada uma informação, datada de 21 de Novembro 
de 2011, da Unidade Orgânica de Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Estes Serviços concordam com o solicitado, pelo que, caso V.ª Ex.ª concorde, o assunto 
deverá ser agendado para próxima reunião do Executivo.� -------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação graciosa, pelo período de 
mais três meses, para execução da obra: �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em 
Nelas�, adjudicada à firma Embeiral � Engenharia e Construção, S.A., nos termos e de acordo 
com a informação da Unidade Orgânica de Projectos e Planeamento Municipal, atrás descrita.  

 
3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: FERNANDO MANUEL PERES 
FERREIRA - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DA SUA EDUCANDA ANA VITÓRIA DE OLIVEIRA PERES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 27 de Outubro de 2011, de Fernando Manuel Peres 
Ferreira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------- 
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---- Fernando Manuel Peres Ferreira, casado, residente na Urbanização Quinta do Cipreste, 
Lote 3, 1.º Esq.º, 3525-544 Canas de Senhorim, encarregado de educação de Ana Vitória de 
Oliveira Peres, vem requerer a V.ª Ex.ª a comparticipação no transporte escolar, uma vez que 
a sua educanda se encontra matriculada no curso de Artes Visuais � Hipótese 1, 12.º ano, 
turma N, na Escola Secundária Alves Martins, de Viseu, não existindo o referido curso no 
Concelho de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De referir ainda que o requerente se encontra em situação de carência económica, uma 
vez que o cônjuge termina contrato em fins de Novembro próximo.� ------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 03 de Novembro 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 Artes Visuais não funciona nas duas 
escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Ana Vitória de Oliveira Peres 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 da aluna Ana Vitória de Oliveira Peres. ---------------------------- 

 
4 � SUBSÍDIOS 

 
4.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO AOS DOIS MELHORES 
ALUNOS DO 12.º ANO DE ESCOLARIDADE, DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE NELAS � RATIFICAÇÃO   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 30 de Setembro de 2011, que aprova a atribuição de um subsídio extraordinário, de 
1.000,00 �, ao Agrupamento de Escolas de Nelas, para atribuição de um prémio aos dois 
melhores alunos do 12.º ano de escolaridade daquela Escola, do que a seguir se transcreve: --- 
---- �Concordo. Aprovada a atribuição de um subsídio de 1.000,00 �, nos termos 
mencionados, a pagar por via de dois cheques, no valor de 500,00 �, cada. À reunião para 
ratificação.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 30 de Setembro de 2011, do Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------- -
---- �Numa reunião com o Senhor Director do Agrupamento de Escolas de Nelas fui 
confrontado com a recentemente anunciada decisão do Governo de, face à difícil situação 
económica em que iniciou as suas tarefas governativas, suspender a atribuição de prémios 
monetários aos melhores alunos do Ensino Secundário. ---------------------------------------------- 
---- Durante alguns anos, este prémio havia sido atribuído pelo Município, sendo que com a 
instituição dos prémios a nível nacional, deixaram de se atribuir os valores em causa. ----------
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---- Neste momento e apesar da situação de contenção económico-financeira a que todo o país 
se encontra obrigado e, também, o Município de Nelas, parece-nos importante que se continue 
a premiar o mérito escolar, como forma de distinção dos melhores alunos do Concelho, sendo 
que o final do seu percurso no Ensino Secundário é considerado como o momento mais 
oportuno para o reconhecer. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, proponho a atribuição ao Agrupamento de Escolas de Nelas de um subsídio 
extraordinário de � 1.000,00, para que possa ser atribuído a cada um dos dois melhores alunos 
do 12.º ano de escolaridade, daquele Agrupamento, um prémio de mérito e reconhecimento de 
� 500,00. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais proponho à Ex.m.ª Senhora Presidente que, em virtude de, entre o momento da 
manifestação da decisão governamental e a data da cerimónia já agendada pelo Agrupamento, 
não haver qualquer Reunião do Executivo Camarário, possa a Ex.m.ª Senhora Presidente 
despachar favoravelmente o presente subsídio e sujeitá-lo mais tarde a ratificação do 
Executivo.� --------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.2.PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 
EXTRAORDINÁRIO AOS DOIS MELHORES ALUNOS DO 12.º ANO DE 
ESCOLARIDADE, DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE SENHORIM 
� APROVAÇÃO  
---- Presente uma Proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Recentemente, fomos confrontados com a decisão do Governo de, face à difícil situação 
económica em que iniciou as suas tarefas governativas, suspender a atribuição de prémios 
monetários aos melhores alunos do Ensino Secundário. ---------------------------------------------- 
---- Durante alguns anos, este prémio havia sido atribuído pelo Município, sendo que com a 
instituição dos prémios a nível nacional, deixaram de se atribuir os valores em causa. ----------
---- Neste momento e apesar da situação de contenção económico-financeira a que todo o país 
se encontra obrigado e, também, o Município de Nelas, parece-nos importante que se continue 
a premiar o mérito escolar, como forma de distinção dos melhores alunos do Concelho, sendo 
que o final do seu percurso no Ensino Secundário é considerado como o momento mais 
oportuno para o reconhecer. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, proponho a atribuição ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, de um 
subsídio extraordinário de � 1.000,00, para que possa ser atribuído a cada um dos dois 
melhores alunos do 12.º ano de escolaridade, daquele Agrupamento, um prémio de mérito e 
reconhecimento de � 500,00.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta de deliberação apresentada pelo 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, atribuindo um subsídio 
extraordinário, de 1.000,00 �, ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, para ser 
atribuído um prémio de 500,00 � aos dois melhores alunos do 12.º ano de escolaridade 
daquela Escola, como prémio de mérito e reconhecimento. ------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que só 
pelo respeito que a Senhora Presidente da Câmara lhe merecia, acrescido do facto dos 
subsídios anteriormente aprovados premiarem o mérito escolar dos dois melhores alunos do 
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12.º. ano de escolaridade dos Agrupamentos de Escolas de Nelas e de Canas de Senhorim, é 
que votava favoravelmente a atribuição dos referidos subsídios. ------------------------------------ 
4.3.CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
CELEBRADO COM O SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA, PARA A ÉPOCA 
2010/2011 � ADENDA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma Adenda ao Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, celebrado 
com o Sport Vale de Madeiros e Benfica, para a época 2010/2011, apresentada pelo Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ---------------
---- �Para vigorar durante a época desportiva 2010/2011, aprovou a Câmara Municipal um 
conjunto de Contratos Programa que permitiram a diversas associações do Concelho 
promover a prática desportiva. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A prestação financeira atribuída pela Câmara às colectividades foi calculada com base no 
número de equipas a participar em competições desportivas oficiais. ------------------------------
---- Relativamente ao Sport Vale de Madeiros e Benfica, foi aprovado um montante de � 
25.300,00 relativo à participação de uma equipa sénior e de uma equipa de formação nos 
campeonatos distritais de futebol. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Verificou-se que, posteriormente, teve o clube hipóteses de inscrever mais uma equipa de 
formação, facto que lhe deveria valer uma comparticipação adicional de � 5.000,00. -----------
---- Assim, propõe-se à Câmara que aprova uma Adenda ao Contrato Programa em causa nos 
seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Adenda -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Face à efectiva participação do Sport Vale de Madeiros e Benfica, com duas equipas dos 
escalões de formação, nos campeonatos distritais de futebol da Associação de Futebol de 
Viseu, a comparticipação financeira total a prestar pela Câmara Municipal de Nelas, passa a 
ser de � 30.300,00 (trinta mil e trezentos euros), em lugar dos � 25.300,00, inicialmente 
definidos.�----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, celebrado com o Sport Vale de Madeiros e Benfica, para a 
época 2010/2011, apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas, passando o subsídio atribuído a ser de � 30.300,00 (trinta mil e trezentos euros), em 
lugar dos � 25.300,00, definidos no Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, 
aprovado na reunião ordinária do Executivo Municipal, realizada em 14 de Setembro de 2010.  

 
5 � DIVERSOS 

 
5.1.DIRECTOR-GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO � CESSAÇÃO DE FUNÇÕES � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO   
---- Presente um e-mail, datado de 04 de Novembro de 2011, do Director-Geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, que a seguir se transcreve: ------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Cessação de funções no cargo de Director-Geral da Direcção-Geral do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano ------------------------------------------------------------------- 
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---- No momento em que cesso funções no cargo de Director-Geral da Direcção-Geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, venho agradecer toda a colaboração 
institucional e pessoal que me foi prestada desde Março de 2006. ---------------------------------- 
---- Ao encerrar este ciclo da minha vida profissional e analisando retrospectivamente o que 
foi feito no domínio do ordenamento do território e do desenvolvimento urbano, ao longo dos 
últimos cinco anos e meio, tanto no que respeita à interacção com as entidades nacionais 
como no que respeita à cooperação internacional, permito-me pensar que conseguimos, em 
conjunto, atingir vários objectivos e concretizar projectos relevantes para o futuro do nosso 
desenvolvimento territorial. Isso deve ser, para nós, motivo de satisfação. ------------------------
---- Vou retomar a actividade de investigação, que foi a parte estruturante da minha vida 
profissional, significativamente enriquecido por esta experiência marcante e por tudo o que 
ela proporcionou. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reitero o agradecimento e envio os melhores cumprimentos.� --------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
5.2.PRESIDENTE DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE 
VISEU � CESSAÇÃO DE FUNÇÕES � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO  
---- Presente um ofício, datado de 31 de Outubro de 2011, do Presidente da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Viseu, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Cessação de funções � Agradecimento ------------------------------------------------------------- 
---- No momento em que cessei as minhas funções como Presidente da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Viseu, venho expressar a minha profunda gratidão por toda a 
colaboração prestada e manifestar a minha profunda honra pela cooperação institucional que 
sempre nos concedeu.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
5.3.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: LÍDIA MARIA FIGUEIREDO PAIS COSTA � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 07 de Novembro de 2011, de Lídia Maria 
Figueiredo Pais Costa, residente na Av.ª António Monteiro, Bloco 8, 2.º Dt.º, em Nelas, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Vem requerer a V.ª Ex.ª autorização para pagar o valor de 153,39 � em duas 
mensalidades, por motivos económicos.� --------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 07 de Novembro de 2011 e emitida pela 
Secção de Taxas e Licenças, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Dívida de água em execução fiscal ---------------------------------------------------------------- 
---- Relativamente ao requerimento em que Lídia Maria Figueiredo Pais Costa, contribuinte 
n.º 221784594, com residência na Av.ª António Monteiro, Bloco 8 � 2.º Dt.º, em Nelas, 
solicita o pagamento de dívida de água em execução fiscal, informa-se que a munícipe tem, à 
presente data, 153,39 � em dívida, montante este que se refere ao consumo efectuado no 
período que medeia entre Março e Agosto de 2011. ------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 29-11-2011 

 

10

---- Presente, ainda, uma informação, datada de 08 de Novembro de 2011, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------ 
---- �Pedido de pagamento de dívida de consumo de água, em execução fiscal. Requerente: 
Lídia Maria Figueiredo Pais Costa. ---------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos podem ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (102,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida da requerente, no 
valor de 159,39 euros, em duas prestações, desde que a primeira seja no valor da unidade de 
conta (102,00 �) e que assegure o pagamento mensal do consumo actual. -------------------------
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
requerente Lídia Maria Figueiredo Pais Costa, no valor de 159,39 �, em duas prestações 
mensais, desde que se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do 
Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, atrás descrita. --------------------------- 
5.4.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: DUARTE GOMES OLIVEIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 10 de Novembro de 2011, de Duarte Gomes 
Oliveira, representado por Simão Pedro Vieira Monteiro, residente na Av.ª D. Maria II, Lote 
n.º 6, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Pagamento de abastecimento de água --------------------------------------------------------------- 
---- Vem requerer a V.ª Ex.ª o pagamento fraccionado dos valores em dívida até esta data 
relativos ao fornecimento de água pelo motivo de não dispor de disponibilidade financeira 
para o fazer de uma só vez.� ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 10 de Novembro de 2011 e emitida pela 
Secção de Taxas e Licenças, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Pagamento em prestações de dívida de água em execução fiscal ------------------------------
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que Duarte Gomes Oliveira, com 
residência na Av.ª D. Maria II � Lote 6, em Nelas, solicita o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em execução fiscal que ascende a 816,34 �, acrescida dos respectivos juros de 
mora, que só são calculados à data do pagamento. ---------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que o consumo de água a que se refere a dívida reporta-se ao período de 
tempo que medeia entre Setembro de 2010 e Outubro de 2011. ------------------------------------- 
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---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 11 de Novembro de 2011, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------ 
---- �Pedido de pagamento de dívida de consumo de água, em execução fiscal. Requerente: 
Duarte Gomes Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos podem ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (102,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida da requerente do 
requerente, no valor de 816,34 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal 
do consumo actual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pelo 
requerente Duarte Gomes Oliveira, no valor de 816,34 �, em prestações mensais, desde que se 
cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da 
Unidade Orgânica Administrativa, atrás descrita. ------------------------------------------------ 
5.5.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: O MARQUÊS CAFÉ BAR, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 10 de Novembro de 2011, da firma O Marquês Café 
Bar, Ld.ª, representado por Simão Pedro Vieira Monteiro, com sede na Av.ª Dr. Fortunato de 
Almeida, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Pagamento de abastecimento de água --------------------------------------------------------------- 
---- Vem requerer a V.ª Ex.ª o pagamento fraccionado dos valores em dívida até esta data 
relativos ao fornecimento de água pelo motivo de não dispor de disponibilidade financeira 
para o fazer de uma só vez.� ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 10 de Novembro de 2011 e emitida pela 
Secção de Taxas e Licenças, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Pagamento em prestações de dívida de água em execução fiscal ------------------------------
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que a firma O Marquês Café Bar, Ld.ª, 
com sede na Av.ª Dr. Fortunato de Almeida, em Nelas, solicita o pagamento fraccionado de 
uma dívida de água em execução fiscal que ascende a 393,78 �, acrescida dos respectivos 
juros de mora, que só são calculados à data do pagamento. ------------------------------------------
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---- Mais se informa que o consumo de água a que se refere a dívida reporta-se ao período de 
tempo que medeia entre Março de 2010 e Fevereiro de 2011. ------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 11 de Novembro de 2011, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------ 
---- �Pedido de pagamento de dívida de consumo de água, em execução fiscal. Requerente: O 
Marquês Café Bar, Ld.ª. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos podem ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (102,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida da requerente do 
requerente, no valor de 393,78 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal 
do consumo actual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
firma O Marquês Café Bar, Ld.ª, no valor de 393,78 �, em prestações mensais, desde que se 
cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da 
Unidade Orgânica Administrativa, atrás descrita. ------------------------------------------------ 
5.6.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: ELISABETE SILVA CORGAS � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 21 de Novembro de 2011, de Elisabete Silva 
Corgas, residente na Urbanização Quinta do Pomar, Lote 15, 2.º Dt.º, em Nelas, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente, Dr.ª Isaura Pedro ---------------------------------------------------- 
---- Venho por este meio solicitar o pagamento em prestações da dívida de fornecimento de 
água devido a dificuldades económicas. --------------------------------------------------------------- 
---- Desde já peço o parecer favorável para poder resolver a situação, podendo pagar no dia 10 
de cada mês.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 15 de Novembro de 2011 e emitida pela 
Secção de Taxas e Licenças, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal --------------------
---- Relativamente ao requerimento em que Elisabete Silva Corgas solicita o pagamento em 
prestações de dívida de água em execução fiscal, informa-se que à presente data está em 



 
Fls.__________ 

Reunião de 29-11-2011 

 

13

dívida o montante de 487,36 �, acrescido dos respectivos juros de mora, que só são calculados 
à data do pagamento. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que o valor em dívida refere-se ao consumo efectuado nas moradas 
seguintes: Av.ª António Joaquim Henriques, n.º 198, em Nelas e Urbanização Quinta do 
Pomar, lote 15, 2.º Dt.º, em Nelas, no período que medeia entre Dezembro de 2010 e Agosto 
de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 21 de Novembro de 2011, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------ 
---- �Pedido de pagamento de dívida de consumo de água, em execução fiscal. Requerente: 
Elisabete Silva Corgas ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em Processos Executivos podem ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de 
execução fiscal�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e 
seis), nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (102,00 euros) no 
momento da autorização. � -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, 
parece-me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida da requerente, no 
valor de 487,36 euros, em prestações, desde que assegure o pagamento mensal do consumo 
actual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
requerente Elisabete Silva Corgas, no valor de 487,36 �, em prestações mensais, desde que se 
cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da 
Unidade Orgânica Administrativa, atrás descrita. ------------------------------------------------ 
5.7.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE OVINOS SERRA DA 
ESTRELA � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 480/CNOSE, datado de 10 de Novembro de 2011, da Associação 
Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela, com sede em Quinta da Tapada, Bobadela, 
Oliveira do Hospital, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Agradecimento ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Direcção da ANCOSE vem por este meio agradecer o V/contributo para com esta 
Associação na realização do 26.º Concurso Nacional de Ovinos Serra da Estrela.� --------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
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5.8.ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOREIRA � ENVIO DE MOÇÃO 
�CONTRA A EXTINÇÃO/AGREGAÇÃO DA FREGUESIA DE MOREIRA� � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 05/2011, datado de 09 de Novembro de 2011, da Assembleia de 
Freguesia de Moreira, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Envio de Moção aprovada em Assembleia de Freguesia ----------------------------------------- 
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, venho por este meio remeter a V.ª Ex.ª cópia da 
Moção, aprovada por unanimidade, na Assembleia de Freguesia de Moreira, relativamente à 
extinção/agregação da Freguesia de Moreira.� --------------------------------------------------------- 
---- �Moção � Contra extinção/agregação da Freguesia de Moreira --------------------------------- 
---- - A Reforma Administrativa que visa extinguir e agregar Freguesias é contrária ao 
desenvolvimento e ao progresso local, e só contribuirá para um maior despovoamento e 
desertificação das nossas Freguesias e empobrecimento das camadas mais desfavorecidas das 
populações que aí vivem; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Pretende-se agora extinguir Freguesias, depois de encerrar Escolas, Postos de Saúde, de 
GNR e de Correios, transformando as localidades em lugares completamente abandonados; --
---- - Hoje as Freguesias são células essenciais da vida e estabilidade da organização dos 
territórios com identidade, cultura, património e muitos anos de história que foram 
construídos ao longo dos tempos, que devem ser reforçados e aperfeiçoados e nunca 
exterminados; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A extinção de Freguesias não contribui para poupar recursos financeiros, a não ser que 
se privem as populações respectivas dos serviços e apoios prestados pela Freguesia. Pelo 
contrário, acarretará novos e maiores gastos para um pior serviço às populações; ----------------
---- - A agregação de Freguesias provocará uma diminuição da democracia local através da 
redução da participação de muitos cidadãos nas decisões que lhes respeitam, ficando o poder 
cada vez mais distante e mais concentrado constituindo um factor de empobrecimento da vida 
democrática; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - As Autarquias Locais têm um importante papel na promoção das condições de vida local 
e na realização de investimento público, indispensáveis ao progresso local e no combate  
às assimetrias regionais; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A criação da Freguesia de Moreira foi proposta há vinte e cinco anos na Assembleia da 
República tendo sido aprovada, por unanimidade, por todos os partidos dando resposta à 
necessidade sentida pelas populações e pela importância que se manifestava pela existência 
do Poder Local próximo da sua população. Durante este período assistiu-se a um 
desenvolvimento contínuo da Freguesia devido, sobretudo, à acção das gentes locais que com 
a perda de autonomia resultaria num retrocesso insanável para uma população 
maioritariamente envelhecida e para a fuga dos jovens levando à desertificação da nossa terra. 
---- - A população da Freguesia de Moreira tem o direito de se opor por todos os meios legais 
ao seu dispor, pois ainda bem se lembra como foi a sua vida quando não era Freguesia, 
administrativamente autónoma e independente; ------------------------------------------------------- 
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---- - Uma Reforma Administrativa deve assegurar a participação das populações, ir ao 
encontro das suas necessidades e expectativas, assentar na consulta popular e envolver os 
órgãos representantes das Freguesias. ------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, os Eleitos na Assembleia de Freguesia de Moreira, reunida em sessão 
extraordinária, no dia 05 de Novembro de 2011, deliberaram: --------------------------------------- 
---- a) Discordar completamente da classificação que foi atribuída à Freguesia de Moreira � 
Freguesia mediamente urbana � considerando que os critérios utilizados foram meramente 
estatísticos baseados na densidade populacional e na área territorial da Freguesia, não 
acautelando outros aspectos intrinsecamente rurais como serviços e infra-estruturas, a 
primazia da actividade agrícola e as características culturais das suas gentes; ---------------------
---- b) Lutar por todos os meios legais contra a reforma administrativa que prejudique a 
Freguesia de Moreira e a sua identidade histórica que levaria, também, ao aparecimento de 
conflitos e rivalidades totalmente desnecessários e por isso dispensáveis; -------------------------
---- c) Estar frontalmente contra a extinção ou agregação da Freguesia de Moreira, a não ser 
por vontade própria dos seus órgãos e das suas populações; -----------------------------------------
---- d) Continuar a manifestar o mais profundo repúdio e oposição pela extinção/agregação de 
Freguesias, através das seguintes formas: abaixo-assinados junto da população, plenários e 
Assembleias de Freguesia extraordinárias com a participação da população, hastear bandeiras 
negras e colocar faixas na sede da Junta, vigílias, manifestações e entrega de abaixo-assinados 
nas diversas entidades e instituições e outras formas adequadas de luta contra a perda de 
autonomia política e administrativa da Freguesia de Moreira.� -------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------      
5.9.ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILAR SECO � ENVIO DE MOÇÃO E 
MINUTA DA ACTA, REFERENTES À REFORMA ADMINISTRATIVA LOCAL � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 13/11, datado de 21 de Novembro de 2011, da Assembleia de 
Freguesia de Vilar Seco, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Envio de moção e minuta da acta da aprovação � Reforma Administrativa Local ----------- 
---- Para conhecimento de V.ª Ex.ª e devidos efeitos, junto envio Moção e Minuta da Acta, 
aprovadas por unanimidade, na sessão extraordinária desta Assembleia de Freguesia, 
realizada a 19 de Novembro de 2011.� ------------------------------------------------------------------ 
---- �Minuta da Acta---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ponto único da Ordem do dia: ------------------------------------------------------------------------
--- 1.1.Informação e discussão sobre a reforma administrativa local, alínea r), do n.º 1, do art.º 
17.º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi apresentada uma Moção conjunta pela Coligação PSD/CDS-PP, MPT e PPM, tendo 
sido posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
---- A respectiva minuta foi posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.� ----------- 
---- �Moção -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Freguesia de Vilar Seco sempre teve a sua identidade própria desde o reinado de D. 
Afonso III, em meados do Século XIII; ----------------------------------------------------------------- 
---- Foi sede de Concelho das Terras de Senhorim desde meados do Século XIII, até ao ano de 
1852, sendo extinto no reinado de D. Maria II, conjuntamente com o então Concelho de 
Canas de Senhorim; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ainda existem inúmeros vestígios de sede de Concelho tais como: Pelourinho, antiga casa 
da Câmara e Cadeia; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A sua Igreja Matriz tem origens no Século XII, desde tempos imemoriais, sempre foi 
ponto de referência das populações; --------------------------------------------------------------------- 
---- Tem sede de Junta de Freguesia própria, bem como o respectivo cemitério; ----------------- 
---- Tem sensivelmente um terço do Parque Industrial de Nelas; ------------------------------------ 
---- Tem também infra-estruturas sociais, nomeadamente Creche, Jardim de Infância e Centro 
de Dia (IPSS); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Junta de Freguesia sempre esteve ao lado das populações e muito tem contribuído para 
o seu desenvolvimento e bem-estar das mesmas; ------------------------------------------------------ 
---- A Freguesia de Vilar Seco tem o seu território coeso, em que as populações se orgulham 
dele, sempre defendido pelos nossos antepassados; --------------------------------------------------- 
---- A extinção da Freguesia de Vilar Seco, inevitavelmente provocaria a instabilidade social, 
que em nada beneficiaria o pacificado Concelho de Nelas; ------------------------------------------ 
---- A Freguesia de Vilar Seco, terra natal do Prof. Doutor Fortunato de Almeida, autor da 
história da Igreja de Portugal, sempre teve entre meados do Século XIX, até ao 2.º terço do 
Século XX uma população equilibrada e sempre superior a 1.000 habitantes; --------------------
---- A extinção da Freguesia de Vilar Seco provocaria um abandono das populações, com a 
consequente desertificação; ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Junta de Freguesia de Vilar Seco tem alguma população envelhecida e rural, 
necessitando do poder local próximo; ------------------------------------------------------------------- 
---- A sua população tem uma realidade histórica muito vincada que não sobreviveria a 
qualquer desmantelamento ou mudança; ---------------------------------------------------------------- 
---- Será sempre impensável e irrealizável a pretensa aculturação deste Povo a uma nova 
realidade cultural e social perdendo para sempre a sua; ----------------------------------------------- 
---- Toda a dinâmica que foi criada nesta Freguesia e o seu desenvolvimento crescente, seriam 
completamente cortados pela extinção, ou integração noutras Freguesias com realidades 
diferentes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Concelho de Nelas está classificado no nível 2, contudo a sua população é inferior a 
25.000 habitantes, assim, consequentemente os critérios a considerar será os de nível 3. Assim 
sendo, a classificação de AMU será inevitavelmente incorrecta, deve ser obrigatoriamente 
classificada de APR; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sendo um dos critérios a densidade populacional, a Freguesia de Vilar Seco tem 10,15 
km2 e 745 habitantes (Censos de 2011), sendo por isso a sua densidade populacional inferior a 
100 habitantes por km2. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, a Assembleia de Freguesia de Vilar Seco, representada pela Coligação PSD/CDS-
PP, PPM e MPT, deliberaram: ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. Manifestar publicamente a preocupação relativa à extinção ou reintegração da 
Freguesia de Vilar Seco; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Manifestar publicamente contra a extinção da Freguesia de Vilar Seco; ------------------- 
---- 3. Manifestar publicamente a sua indignação juntamente com as populações contra 
qualquer ofensa ao território coeso e pacífico da nossa Freguesia; ----------------------------------
---- 4. Nunca permitir que o esforço e orgulho dos nossos antepassados na defesa da Freguesia 
seja agora, através de régua e esquadro, ultrajados; --------------------------------------------------- 
---- 5. Solicitar ao Instituto Nacional de Estatística e Direcção Geral das Autarquias Locais a 
rectificação da tipologia da Freguesia de Vilar Seco, de AMU para APR, repondo-se assim a 
realidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Enviar cópia deste documento para: - Ex.m.º Senhor Presidente da República; - Ex.m.ª 
Senhora Presidente da Assembleia da República; - Ex.m.º Senhor Primeiro Ministro; - Ex.m.º 
Senhor Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares; - Ex.m.º Senhor Presidente do Grupo 
Parlamentar do Partido Social Democrata; - Ex.m.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar 
do CDS/Partido Popular; - Ex.m.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista; - Ex.m.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista 
Português; - Ex.m.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda; - Ex.m.º 
Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista � Os Verdes; - Ex.m.º Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal de Nelas; - Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas; - Ex.m.º(ª) Sr.(ª) Director(a) Geral da Direcção Geral das Autarquias 
Locais; - Ex.m.º(ª) Senhor(ª) Presidente do Instituto Nacional de Estatística; - Ex.m.º Senhor 
Presidente da Associação Nacional de Freguesias.� --------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
5.10.CASA CIVIL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA � MEMORANDO SOBRE A 
REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 07114, datado de 18 de Novembro de 2011, da Casa Civil do 
Presidente da República, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro � Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------- 
---- Encarrega-me o Chefe da Casa Civil de Sua Excelência o Presidente da República de 
agradecer o memorando sobre a Reforma da Administração Local e de informar que o mesmo 
foi enviado ao Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Administração Local.� -------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
5.11.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
CANAS DE SENHORIM � APOIO DE CANDIDATURA AO QREN � APROVAÇÃO 
---- O presente assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos e voltará a uma próxima reunião 
de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6 � RECURSOS HUMANOS 
 

6.1.APROVAR O MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2012 
---- Presente a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2012, a qual fica anexa a esta acta 
(Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
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---- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores. -------------------  
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que iria apresentar uma 
declaração de voto, no sentido da abstenção, em virtude de o Executivo Municipal ter criado 
uma estrutura que tinha custos elevados para o Município, que não festejava a saída de 
nenhum colaborador da Câmara Municipal e que o Livro Verde não contemplava que o 
Município de Nelas criasse onze lugares de dirigentes, sendo o Executivo Municipal o 
responsável político desse facto. -------------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que todos os 
funcionários da Autarquia foram e são importantes, mas que o Executivo Municipal era 
obrigado a fazer cortes, por imposição legal, ao nível de 3%, o qual era feito sem gosto pelo 
Executivo Municipal e que ia votar a favor do presente Mapa de Pessoal, para 2012, contra a 
sua vontade. Afirmou, também, que o Município de Nelas tinha lugares de dirigentes abaixo 
do que a lei permitia visto que não tinha lugares para onze dirigentes, mas para apenas um, 
que era o Senhor Eng.º Luís de Almeida, ou seja, o Mapa de Pessoal para 2012, contemplava 
onze unidades orgânicas e um lugar de Chefe de Divisão, ficando muitos funcionários com 
trabalho acrescido, a exercer, cumulativamente, o lugar de chefe da unidade orgânica onde 
prestam serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Mapa de Pessoal para 2012, não criou mais lugares para dirigentes. --------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os cortes no Mapa de 
Pessoal para 2012 iam muito além daquilo que o Governo impunha e como tal era 
demagógico o Executivo Municipal afirmar que os cortes se deviam a imposição legal. -------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que muito pessoal foi dispensado porque 
acabou o seu contrato de trabalho de três anos e não podia haver, para esse pessoal, contrato 
de trabalho por tempo indeterminado. Afirmou, também, que o pessoal dispensado 
compreendia a situação actual, a qual não era por culpa do Executivo Municipal, mas por 
culpa da administração central, embora muito desse pessoal já esteja a trabalhar em empresas 
privadas, tendo para isso contribuído a ajuda do Executivo Municipal. Reconheceu, também, 
que muito do pessoal dispensado era necessário em muitas áreas da Autarquia, como era o 
caso da Educação, mas que não podia renovar contratos por imposição legal. --------------------
---- Posta à votação a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2012, foi a mesma aprovada 
por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor 
Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e Maria Antónia Ferreira Casquilha de 
Figueiredo e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e 
Hélder José Gomes Ambrósio, devendo a mesma ser submetida à aprovação da Assembleia 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Ambrósio, apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: --------------- 
---- �A proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2012, apresentada pelo Executivo, revela 
uma redução significativa do número de colaboradores da Autarquia, imposta não apenas 
pelas determinações do Governo e da situação de crise económica em que vivemos, mas 
principalmente pelas dificuldades da situação financeira do Município e da falta de 
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sustentabilidade do modelo de gestão despesista e eleitoralista que o actual Executivo tem 
praticado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Vereadores do Partido Socialista, em anos anteriores, votaram contra as propostas de 
Mapa de Pessoal apresentadas, chamando a atenção para essa mesma falta de sustentabilidade 
e das implicações que o contínuo aumento dos encargos estruturais teriam para as finanças 
municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agora, com toda a legitimidade, as pessoas a quem foram criadas expectativas de uma 
situação profissional estável, a que têm direito, sentem essas expectativas defraudadas e 
percebem que foram enganadas, com promessas de emprego, muitas delas a troco de favores 
eleitorais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta nunca foi nem é a política que os Vereadores do PS defendem. -------------------------- 
---- Agora o Executivo da Coligação PSD-PP tem que assumir as suas responsabilidades, pois 
estava bem de ver que, a prazo, o descontrole de gastos e as promessas fáceis, não passam de 
mera propaganda enganadora, sem futuro. -------------------------------------------------------------- 
---- É assim visível a falta de respeito para com as pessoas, que se deixaram iludir. -------------
---- E não vale a pena desculparem-se com a crise, as restrições orçamentais ou o Governo, 
que agora até é apoiado pelos mesmos partidos que sustentam esta coligação. --------------------
----- Por isso, os Vereadores do Partido Socialista abstêm-se nesta votação. ----------------------
----- De notar que, apesar das orientações do Governo para a Reforma da Administração 
Local, expressas no Livro Verde, que prevê a redução de lugares de chefias e dirigentes, o 
Mapa de Pessoal para 2012, ainda mantém onze unidades orgânicas com os respectivos 
lugares de dirigentes a criar.� -----------------------------------------------------------------------------    
 

7 � CONTABILIDADE 
  

7.1.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 22, 23 e 24 e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 19, as 
quais ficam anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. -------------- 
7.2.APROVAR A PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2012  
---- Presente a proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para o ano 
de 2012, a qual fica anexa a esta acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ----------------  
---- Posta à votação a proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para 
o ano de 2012, foi a mesma aprovada, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora 
Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores 
Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e 
Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e dois votos contra, dos Senhores 
Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, devendo a mesma 
ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do nº. 2, do 
artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- De seguida a Senhora Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores. ------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Orçamento Municipal 
para o ano de 2012 era mais do mesmo visto que, numa altura em que devia haver contenção 
orçamental e orçamentos rigorosos, o Executivo Municipal apresentava um Orçamento 
Municipal com valores superiores ao Orçamento Municipal de 2011 e que embora o Governo 
tivesse cortado nas transferências de verbas do FEF, aumentou as verbas das restantes 
transferências. Pediu vários esclarecimentos ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas acerca de várias rubricas entre as quais a Venda de Bens e Serviços. Afirmou, 
também, que para ser um orçamento rigoroso deveria ser no valor de doze milhões de euros e 
não um orçamento disparatado como foi o orçamento apresentado. Afirmou, também, tratar-
se de um orçamento sem investimento visto que as despesas correntes absorvem grande parte 
do mesmo. Verificava um aumento de 23,5% na rubrica Aquisição de Bens e Serviços, um 
aumento de encargos com os juros e transferências correntes de 72,5% e um aumento de mais 
de cem por cento de transferências para associações de municípios. Verificou, também que, 
no que se refere ao endividamento do Município, o Executivo pagará em 2012 mais de juros 
do que de amortizações de capital e perguntou aonde é que o Executivo Municipal ia buscar 
dinheiro para pagar isso tudo visto que, em sua opinião, muitas receitas eram virtuais. 
Afirmou, ainda que o Plano de Actividades para o ano de 2012 não previa grandes obras, nem 
grandes investimentos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que na conjuntura actual não havia condições 
económicas para se fazerem grandes obras. ------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu ao Executivo Municipal para fazer 
algumas obras, mesmo poucas e que deixasse de culpar os Executivos anteriores do Partido 
Socialista pela falta de ETAR´s do Concelho. ----------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente respondeu ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral que no 
tempo dos Executivos Municipais do Partido Socialista havia verbas específicas dos fundos 
comunitários para a construção de ETAR´s, os quais não foram aproveitados pelos 
respectivos Executivos Municipais. ---------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Executivo Municipal tem 
muitas obras orçamentadas com apenas um euro, o que quer dizer que não são para fazer. -----
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio pediu ao Executivo Municipal para 
retirar do preâmbulo do Orçamento Municipal o apoio da Câmara ao Lar da Terceira Idade de 
Canas de Senhorim, visto que o Executivo Municipal não tem apoiado financeiramente aquela 
obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que, a seu tempo, o Executivo Municipal apoiará 
financeiramente a construção do Lar da Terceira Idade, de Canas de Senhorim, elaborando um 
protocolo onde serão incluídos o alargamento do cemitério de Canas de Senhorim e o Lar da 
Terceira Idade de Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas reiterou as palavras da 
Senhora Presidente da Câmara, afirmando que o Executivo Municipal vai apoiar a construção 
do Lar da Terceira Idade de Canas de Senhorim, entroncado com o alargamento do cemitério 
de Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Executivo Municipal ainda não passou nenhum cheque para as obras do Lar da Terceira Idade 
de Canas de Senhorim, mas já apoiou aquela obra em muitos outros aspectos. -------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que quando houver melhores condições 
financeiras o Executivo Municipal irá pagar todos os seus compromissos. ------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que constatava o desconsolo do 
Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio visto que o Executivo Municipal não estava a 
considerar da mesma forma a construção da obra do Lar da Terceira Idade de Canas de 
Senhorim como estava a considerar a obra do Centro de Dia e Creche de Vilar Seco, visto que 
a obra do Lar da Terceira Idade de Canas de Senhorim estava em curso e o Executivo 
Municipal inscreveu no Orçamento Municipal para 2012, um euro para essa obra. --------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que gostava de ter visto o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral a defender Canas de Senhorim no tempo dos Executivos 
Municipais do Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas respondeu às questões 
formuladas pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmando que no período de 
carência de um empréstimo só se paga juros e não se paga capital. Afirmou, também, que a 
Casa da Cultura, de Canas de Senhorim, será construída por administração directa, cujo 
projecto está a ser feito. Afirmou, também, que as rotundas de Canas de Senhorim também 
irão ser construídas e o dinheiro para o Lar da Terceira Idade, de Canas de Senhorim, também 
irá aparecer. Afirmou, por fim, que no tempo dos Executivos Municipais do Partido Socialista 
havia verbas dos fundos comunitários para a construção de ETAR�s mas as opções desse 
Executivos Municipais foram outras. -----------------------------------------------------------------  
---- Também em resposta ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, o Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o Executivo 
Municipal estava a gastar muito dinheiro com a compra de combustíveis para as máquinas da 
Câmara Municipal fazerem obras por administração directa, cuja manutenção era muito cara. 
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Ambrósio, apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: --------------- 
---- �Numa época em que se fala muito em desvios orçamentais, gastos encobertos, 
derrapagens e excessos de despesa; ---------------------------------------------------------------------- 
---- Numa altura em que se reclama mais rigor nas contas públicas, mais controle orçamental 
e mais contenção de despesas; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Vem o Executivo Municipal apresentar uma proposta de Orçamento para 2012, que mais 
não é do que �mais do mesmo�, à semelhança de anos anteriores, sobreavaliado, com receitas 
empoladas para valores inatingíveis, com o único objectivo de poder orçamentar despesas, na 
sua esmagadora maioria, despesas correntes, que, pela experiência se constata, serão 
realizadas na íntegra ou até excedidas. ------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, não faz sentido falar em cortes de transferências e redução de receitas próprias, ao 
mesmo tempo que se apresenta uma proposta de Orçamento com aumento virtual de Receitas 
(quase 2 milhões de euros a mais do que o Orçamento para 2011, descontando as verbas do 
QREN). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Em 2010, a Receita prevista foi de 16.540.782 �, que incluía 4.869.800 � de verbas 
provenientes do QREN. Para 2012 prevê-se uma Receita de 15.053.808 �, sendo de 1.558.656 
� as verbas do QREN. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Contrariamente à ideia que é propagandeada pelo Executivo, as transferências correntes 
do Estado (4.117.483 �) têm um aumento de 27,4% em relação a 2011, mesmo com o corte de 
5,3% no FEF. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Nas receitas provenientes da venda de bens e serviços, aparecem 200.000 � mais 250.000 
� em outros bens e serviços não especificados e 500.000 � mais 450.000 � de rendas de 
edifícios e outras. O total destas rubricas é 1.400.000 � e o seu conteúdo não foi devidamente 
explicado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por outro lado, nas receitas de capital, o total da venda de bens de investimento é de 
2.246.349 �, repartida por terrenos (515.000 �), edifícios (1.500.000 �) e equipamento de 
transporte (196.344 �). Estes valores estão claramente empolados, se os compararmos com a 
última execução conhecida, de 67.077 �, em 2010. --------------------------------------------------- 
---- Estes dois grupos de rubricas de receita representam, em conjunto, um valor de cerca de 
3.500.000 � de receita virtual sobre-orçamentada, valor esse que também corresponde (grosso 
modo, poderá ser superior) ao empolamento global do Orçamento e que irá transformar-se em 
aumento da dívida, no final de 2012, caso não haja ainda mais cortes na despesa. ---------------
---- Nas transferências de capital do Estado a redução é de 5,3%, sem contar com as 
comparticipações do QREN. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- As transferências do Estado totalizarão, em 2012, o valor de 5.813.956 �, com um 
aumento de 3,5% em relação a 2011, cujo orçamento era de 5.615.087 �, sem contar as verbas 
do QREN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Executivo justifica as limitações orçamentais com a crise e os cortes nas transferências 
do Estado, determinadas pelo Governo, que, como se vê pelos valores atrás referidos, não tem 
cabimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A verdadeira razão é a política que este Executivo tem prosseguido, de despesismo 
eleitoralista, sem qualquer outro objectivo que não seja ganhar eleições. --------------------------
---- O Orçamento é condicionado, isso sim, pelos encargos assumidos e não pagos, em anos 
anteriores, pelo Executivo da coligação PSD-PP, pois, como está bem de ver, de há uns anos a 
esta parte, tem vivido acima das suas possibilidades, gastando (ou prometendo) mais do que o 
que tem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- São visíveis nas GOPs (Grandes Opções do Plano) os encargos de anos anteriores, e, em 
contrapartida, são ignorados os investimentos de que o Concelho carece e urge realizar. -------
---- Constam das GOPs para 2012 despesas de anos anteriores, como Feira Vinho, Festa 
Município, Arrelvamento do campo nº 2 do Estádio Municipal, para citar apenas alguns. ------
---- Entre muitos outros investimentos em falta, são ignorados, não tendo qualquer dotação 
orçamental para 2012, as ETARs, prometidas para todas as Freguesias do Concelho, o Centro 
Escolar e a Ampliação do Lar de Canas de Senhorim. ------------------------------------------------ 
---- A ausência de investimento em ETARs e saneamento é justificada pelo Executivo, ainda 
com a herança dos Executivos do PS, anteriores a 2005, a quem acusa de não ter apresentado 
candidaturas a fundos comunitários e ter deixado uma rede de saneamento �pré-histórica�. ----
---- É sabido o nível de desenvolvimento do Concelho e os investimentos efectuados pelos 
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Executivos PS. Nesta área do saneamento, a prioridade foi estender a rede a a todo o 
Concelho, a parte mais difícil. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretenderiam que se construíssem ETARs sem que a rede doméstica estivesse concluída? 
---- O Executivo actual em seis anos nada fez! --------------------------------------------------------- 
---- Que faça agora o que lhe compete, como prometeu! --------------------------------------------- 
---- Ou o Plano Estratégico para construir ETARs e resolver os problemas de saneamento em 
todo o Concelho, pomposamente apresentado antes das eleições de 2009, também foi metido 
na gaveta? --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais uma vez, os eleitores foram iludidos e não foi dado um passo sequer! ------------------
---- Também para o Centro Escolar de Canas de Senhorim, não existe dotação orçamental, 
que demonstre qualquer intenção deste Executivo em avançar com a obra. ----------------------- 
---- Com atraso de alguns anos, fruto de uma opção política, que também deixou na gaveta a 
Carta Educativa, reclama a comunidade e deveria ser prioritária a construção deste Centro 
Escolar, até porque os fundos do QREN poderão não estar disponíveis daqui a algum tempo. -
---- Por outro lado, uma candidatura aprovada pelo QREN e cuja obra se encontra em 
avançado grau de execução, a ampliação do Lar de Idosos de Canas de Senhorim, não conta 
com verba no Orçamento de 2012 (ou melhor, tem 1 �). --------------------------------------------- 
---- Esta obra, à semelhança de outros equipamentos sociais e obras de IPSS do Concelho, 
deveria merecer todo o apoio por parte do Município. ------------------------------------------------
---- Esse apoio é propagandeado no Preâmbulo do Orçamento e GOPs, como sendo �público e 
notório�, referindo Instituições com tratamento semelhante, o que não corresponde à 
realidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por um lado, não tem sido regateado, e bem, dentro das possibilidades da Autarquia, o 
apoio a algumas Instituições. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Em contrapartida, outras IPSS não têm recebido qualquer apoio, revelando assim que este 
Executivo tem dois pesos e duas medidas, também nesta matéria. ----------------------------------
---- A ampliação do Lar de Idosos de Canas de Senhorim, em curso e apesar das promessas e 
compromissos, não recebeu qualquer apoio no ano de 2011 e também não tem dotação 
orçamental para 2012 (1 �). ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Muitos mais investimentos poderiam ser referidos. ----------------------------------------------- 
---- Mas, tendo em conta a situação conjuntural de crise e a débil (aflitiva) situação financeira 
do Município, não se poderão esperar e exigir investimentos de vulto. -----------------------------
---- Dos 4.990.322 � previstos para investimento (aquisição de bens de capital), que regista 
uma quebra de 21,8% em relação ao Orçamento de 2011, cerca de 2/3 são afectados apenas a 
três obras, já executadas ou em vias de conclusão: Centro Escolar de Nelas, 1.735.000 �, 
Reparação da Variante de Nelas, 630.000 � e Ligação da Rotunda das Eiras à EN 234 em 
Nelas, 892.000 �). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O restante das despesas de capital orçamentadas são valores praticamente insignificantes, 
em obras com algum significado mas sem dotações compatíveis, que garantam a sua execução 
e pagamento em tempo útil. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ainda nas despesas de capital, regista-se um decréscimo de 46,3% no valor das 
transferências de capital para Instituições, que se estima de 247.162 � em 2012, revelando a 
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falta de apoio consistente da Autarquia às Instituições que têm investimentos e obras em 
curso, comparticipadas pelo QREN. --------------------------------------------------------------------- 
---- Essa falta de apoio da Autarquia deixa as Instituições em situação muito difícil, pois, 
tendo compromissos assumidos a que não podem faltar, têm que recorrer, elas próprias, a 
empréstimos bancários, endividando-se e aumentando assim os seus encargos e as suas 
dificuldades. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Também nesta matéria, a Autarquia e o actual Executivo não estão à altura das suas 
responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Mas a rubrica de despesas de capital que mais diminui em relação a 2011, são os passivos 
financeiros (amortizações de empréstimos de médio e longo prazo), embora essa queda seja 
justificada com a renegociação das condições do empréstimo contraído para saneamento 
financeiro e o aumento do período de carência desse empréstimo. ---------------------------------- 
---- Os 925.000 � previstos em 2011, passam para 270.000 � em 2012, caindo 70,8%. ---------- 
---- Este é, porventura, o pior indicador deste Orçamento, pois, tal como o Partido Socialista 
denunciou na altura própria, esta renegociação e o aumento do período de carência do 
empréstimo de 7,5 milhões de euros, alivia de facto os encargos da Autarquia no imediato, 
mas agrava-os de forma insustentável, em nossa opinião, no futuro. -------------------------------
---- Sem contar com a possibilidade de surgirem novos empréstimos (basta para isso que a Lei 
o permita, pois a necessidade existe), o endividamento bancário não terá diminuição 
significativa em 2012, passando de 11.507.869 � em 31 Dez 2011, para 11.253.708 � 
previsível em 31 Dez 2012. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Obviamente este endividamento bancário tem custos, expressos no Orçamento, em juros e 
encargos de empréstimos, no valor de 450.000 � previstos para 2012, com um aumento de 
22% em relação a 2011. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este valor não inclui os previsíveis juros de mora, que a Autarquia terá que suportar pelo 
atraso de pagamento a muitos fornecedores, que, à semelhança de anos anteriores, farão o 
débito desses juros. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Orçamento para 2012 não inclui esses juros e encargos. -------------------------------------- 
---- Os juros fazem parte das despesas correntes, que no seu conjunto, totalizam 9.546.324 � 
no Orçamento de 2012, com um aumento de 8,8% em relação a 2011, enquanto que as 
despesas de capital (investimento) diminuem 29,1%. ------------------------------------------------- 
---- Também a aquisição de bens e serviços aumenta 23,5%, com um valor de 3.302.842 � em 
2012. O aumento de IVA sobre a energia eléctrica e o hipotético aumento de combustíveis, 
poderão explicar em parte (apenas em parte), este aumento. Mas as verdadeiras razões, em 
nosso entender, têm a ver com os custos de estrutura que este Executivo não consegue ou não 
quer reduzir e também com encargos de anos anteriores, não pagos (consumo de água, por 
exemplo), que têm que ser incluídos no Orçamento. -------------------------------------------------- 
---- De igual forma, o brutal aumento previsto para as transferências correntes, estimadas em 
1.564.080 � em 2012, com um aumento de 72,9%. Destas transferências fazem parte os 
valores a transferir para Associações de Municípios, de 1.260.500 �, que aumentam 126,7%. 
Nesta rubrica estarão as taxas pagas pelos Munícipes, pela recolha de resíduos sólidos, das 
quais a Câmara deve muitos meses (anos?) à entidade que presta o serviço e que (e também 
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por isso), como também denunciámos, se encontra também em situação financeira 
complicada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Finalmente, a única rubrica da despesa corrente que sofre cortes significativos é a de 
despesas com pessoal, estimada em 3.914.812 � para 2012, com uma redução de 17,9%. ------ 
---- Esta redução, justificada em parte pela redução de salários e subsídios, imposta pelo 
actual Governo, revela aquilo que o PS também denunciou em anos anteriores, que os 
encargos que o Executivo foi assumindo, não teriam sustentabilidade e, mais tarde ou mais 
cedo, iriam provocar situações de dificuldade financeira e pôr em perigo a própria 
continuidade do nível de emprego. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Infelizmente, mais cedo do que tarde, o Executivo vê-se forçado a reduzir o Mapa de 
Pessoal e a dispensar colaboradores, que assim vêem defraudadas as expectativas que lhe 
foram criadas e posta em causa a legitimidade do seu direito ao emprego. ------------------------ 
---- Este não é o caminho que o Partido Socialista sempre defendeu e continuará a defender 
para o nosso Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Por isso votamos contra as propostas de Orçamento e de Grandes Opções do Plano para 
2012, apresentadas pelo Executivo e pela Senhora Presidente da Câmara. ------------------------ 
---- O nosso voto contra não significa qualquer oposição à concretização de obras, bem pelo 
contrário, nem tão pouco apoio às consequências da política despesista que o Executivo tem 
prosseguido e que faz dos colaboradores da Autarquia as suas primeiras vítimas.� -------------- 
7.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Novembro de 2011, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. ------------------------------------------------------------------------------------  
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei n.º 5/97 e o Dec.Lei n.º 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Moreira, Carvalhal Redondo, 
Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, Canas de 
Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 2011/2012: --------------------------------------  
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
----- - Jardim de Infância de Senhorim: Setembro de 2011 � 336,96 �; -----------------------------
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Setembro de 2011 � 124,74 �; ------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Setembro de 2011 � 239,76 �; --------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Setembro de 2011 � 85,86 �; --------------------------  
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Setembro de 2011 � 16,20 �; ------------- 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Setembro de 2011 � 249,48 �; ------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Setembro de 2011 � 254,34 �; ------------------
---- - Jardim de Infância de Moreira: Setembro de 2011 � 225,18 �; --------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Setembro de 2011 � 311,04 �; ---------------------------- 
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---- - Jardim de Infância de Nelas: Setembro de 2011 � 1.524,42 �; --------------------------------
---- TOTAL: 3.654,72 * 13% IVA = 4.129,83 �.� -----------------------------------------------------  
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, no valor e à entidade referida nessa 
informação, Empresa Gertal. ----------------------------------------------------------------------------- 
7.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Novembro de 2011, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas 
de Nelas, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, 
Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 2011/2012: -- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � (Pólo Feira): Setembro de 2011 � 1.128,60 �; Outubro 
de 2011 � 1.919,70 �; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 3.048,30 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Vale de Madeiros: Setembro de 2011 � 210,60 �; ------------------------------------- 
---- - EB1 de Lapa do Lobo: Setembro de 2011 � 243,00 �; -----------------------------------------
---- - EB1 de Póvoa de Santo António: Setembro de 2011 � 163,62 �; -----------------------------
---- - EB1 de Aguieira: Setembro de 2011 � 257,58 �; ------------------------------------------------
---- - EB1 de Carvalhal Redondo: Setembro de 2011 � 320,76 �; -----------------------------------
---- - EB1 de Santar: Setembro de 2011 � 325,62 �; ---------------------------------------------------
---- - EB1 de Vilar Seco: Setembro de 2011 � 447,12 �; ----------------------------------------------
---- - EB1 de Nelas: Setembro de 2011 � 3.473,28 �. -------------------------------------------------
---- TOTAL: 5.441,58 � * 13% IVA = 6.148,99 �.� --------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim e Empresa Gertal. ------------------ 
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8.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
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---- 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 31 de Outubro de 2011 e 18 de Novembro de 2011, a qual fica 
anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------- 
8.1.2.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 31 de Outubro de 2011 e 18 de Novembro de 2011, a 
qual fica anexa a esta acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------------------------- 
8.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos e autorizações 
administrativas de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, entrados nos Serviços de Urbanização e Edificação no período 
compreendido entre 31 de Outubro de 2011 e 18 de Novembro de 2011, a qual fica anexa à 
acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------- 
8.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71º., DO 
DEC.LEI N.º 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 31 de Outubro de 
2011 e 18 de Novembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo VII), fazendo dela parte 
integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
8.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
 ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 02 e 22 de Novembro de 2011, 
constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo VIII), fazendo dela parte integrante. ------
8.4.COMUNICAÇÃO PRÉVIA � REGIME SIMPLIFICADO � PEDIDO DE 
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INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRA-ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES 
ELECTRÓNICAS � CABOS DE FIBRA ÓPTICA. LOCAL: NELAS. 
COMUNICANTE: OPTIMUS � COMUNICAÇÕES, S.A � APROVAÇÃO 
---- O presente assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos e voltará a uma próxima reunião 
de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.5.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DO CIMO DO 
POVO, DE NELAS � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UM RECINTO 
IMPROVISADO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA DE MÚSICA AO 
VIVO (MAGUSTO), NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2011. LOCAL: EDIFÍCIO DA 
ASSOCIAÇÃO � ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � 
RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 10 de Novembro de 2011, a isentar a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural 
do Cimo do Povo, de Nelas, do pagamento das taxas municipais devidas pela emissão de 
licença de recinto improvisado e da licença especial de ruído, para uma festa de música ao 
vivo (Magusto), no dia 12 de Novembro de 2011, no Edifício da referida Associação, 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 10 de Novembro de 2011, da 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de realização 
de recinto improvisado e licença especial de ruído de festa de música ao vivo (Magusto), no 
dia 12 de Novembro de 2011 � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Edifício da 
Associação. Requerente: Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, de 
Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de recinto e licença especial de ruído, festa em recinto improvisado, a decorrer no dia 
12 de Novembro de 2011, com início às 14:00 horas e términus às 04:00 horas do dia 
seguinte, 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, 
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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 recreativa e cultural, conforme documentos 
em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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.� --------------------------------------------------------------  
8.6.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: TRAVASSOS, 
FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: JOSÉ ANTÓNIO 
GOMES DE FIGUEIREDO E ORLANDO DE LOUREIRO GOMES FIGUEIREDO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Novembro 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: Travassos, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: José António 
Gomes de Figueiredo e Orlando de Loureiro Gomes Figueiredo. -----------------------------------
---- 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, 
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 aos �Travassos�, artigo 1292, localizado em Canas de 
Senhorim, sendo ½ a favor de cada um. ----------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
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---- - 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 José António Gomes de Figueiredo e Orlando de 
Loureiro Gomes Figueiredo, de um prédio rústico, sito aos �Travassos�, em Canas de 
Senhorim, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Canas de Senhorim, sob o artigo 
número 1292, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
8.7.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: TRAVASSOS, 
FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: ILÍDIO DE 
LOUREIRO GOMES FIGUEIREDO, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE 
FIGUEIREDO ABRANTES E FLORBELA DE LOUREIRO GOMES FIGUEIREDO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 15 de Novembro 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: Travassos, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: Ilídio de Loureiro 
Gomes Figueiredo, Maria da Conceição Gomes de Figueiredo Abrantes e Florbela de 
Loureiro Gomes Figueiredo. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 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, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito aos �Travassos�, artigo 1291, localizado em Canas de 
Senhorim, sendo ⅓ 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 Ilídio de Loureiro Gomes Figueiredo, Maria da 
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Conceição Gomes de Figueiredo Abrantes e Florbela de Loureiro Gomes Figueiredo, de um 
prédio rústico, sito aos �Travassos�, em Canas de Senhorim, inscrito na matriz predial rústica 
da Freguesia de Canas de Senhorim, sob o artigo número 1291, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------
8.8.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: TRAVASSOS, 
FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: ILÍDIO DE 
LOUREIRO GOMES FIGUEIREDO, JOSÉ ANTÓNIO GOMES DE FIGUEIREDO, 
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE FIGUEIREDO ABRANTES, ORLANDO DE 
LOUREIRO GOMES FIGUEIREDO, FLORBELA DE LOUREIRO GOMES 
FIGUEIREDO, PAULA CRISTINA ZEFERINA DE FIGUEIREDO E MARIA JOÃO 
ZEFERINO DE FIGUEIREDO PAULO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 15 de Novembro 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: Travassos, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: Ilídio de Loureiro 
Gomes Figueiredo, José António Gomes de Figueiredo, Maria da Conceição Gomes de 
Figueiredo Abrantes, Orlando de Loureiro Gomes Figueiredo, Florbela de Loureiro Gomes 
Figueiredo, Paula Cristina Zeferina de Figueiredo e Maria João Zeferino de Figueiredo Paulo. 
---- 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, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os sete requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito aos �Travassos�, artigo 1289, localizado em Canas de 
Senhorim, sendo 1/6 a favor do 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º e 1/12 a favor da 6.ª e 7.º requerente. ------ 
---- 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 Ilídio de Loureiro Gomes Figueiredo, José 
António Gomes de Figueiredo, Maria da Conceição Gomes de Figueiredo Abrantes, Orlando 
de Loureiro Gomes Figueiredo, Florbela de Loureiro Gomes Figueiredo, Paula Cristina 
Zeferina de Figueiredo e Maria João Zeferino de Figueiredo Paulo, de um prédio rústico, sito 
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aos �Travassos�, em Canas de Senhorim, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de 
Canas de Senhorim, sob o artigo número 1289, nos termos e de acordo com a informação da 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------
8.9.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: GRACIAS, 
FREGUESIA DE AGUIEIRA. REQUERENTES: ILÍDIO DE LOUREIRO GOMES 
FIGUEIREDO, JOSÉ ANTÓNIO GOMES DE FIGUEIREDO, MARIA DA 
CONCEIÇÃO GOMES DE FIGUEIREDO ABRANTES, ORLANDO DE LOUREIRO 
GOMES FIGUEIREDO, FLORBELA DE LOUREIRO GOMES FIGUEIREDO, 
PAULA CRISTINA ZEFERINA DE FIGUEIREDO E MARIA JOÃO ZEFERINO DE 
FIGUEIREDO PAULO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 15 de Novembro 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: Gracias, Freguesia de Aguieira. Requerentes: Ilídio de Loureiro Gomes 
Figueiredo, José António Gomes de Figueiredo, Maria da Conceição Gomes de Figueiredo 
Abrantes, Orlando de Loureiro Gomes Figueiredo, Florbela de Loureiro Gomes Figueiredo, 
Paula Cristina Zeferina de Figueiredo e Maria João Zeferino de Figueiredo Paulo. --------------
---- 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, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os sete requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito às �Gracias�, artigo 1683, localizado em Aguieira, 
sendo 1/6 a favor do 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º e 1/12 a favor da 6.ª e 7.º requerente. ------------------- 
---- 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 Ilídio de Loureiro Gomes Figueiredo, José 
António Gomes de Figueiredo, Maria da Conceição Gomes de Figueiredo Abrantes, Orlando 
de Loureiro Gomes Figueiredo, Florbela de Loureiro Gomes Figueiredo, Paula Cristina 
Zeferina de Figueiredo e Maria João Zeferino de Figueiredo Paulo, de um prédio rústico, sito 
às �Gracias�, em Aguieira, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Aguieira, sob o 
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artigo número 1683, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ----------------------------------------------------------
8.10.PEDIDO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL NA 
CONSTRUÇÃO DE UMA INSTALAÇÃO PECUÁRIA. LOCAL: FONTE DO OURO, 
EM NELAS. REQUERENTE: ANTÓNIO FELIZ AZEVEDO DE AMARAL 
FERNANDES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Novembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de emissão de declaração de interesse municipal na construção de uma instalação 
pecuária. Local: Fonte do Ouro, em Nelas. Requerente: António Feliz Azevedo de Amaral 
Fernandes ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Na qualidade de proprietário do terreno que cedeu à Sociedade Agrícola da Fonte do 
Ouro, Lda., assinalado nos documentos em anexo, artigo urbano n.º 1196 e descrito na 
certidão de registo predial n.º 3208/1996.01.24, solicita a emissão de uma declaração de 
interesse municipal na construção de uma instalação pecuária � Produção de coelho de carne. 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 66/93, Artigo 7.º - Reserva Agrícola Nacional (RAN): ------------------------------------------- 
---- 1 - Os solos da Reserva Agrícola Nacional devem ser exclusivamente afectos à 
agricultura, sendo proibidas todas as acções e actividades referidas no artigo 8.º do Decreto-
Lei n.º 169/89, de 14 de Junho, bem como as que diminuam ou destruam as suas 
potencialidades agrícolas, designadamente as seguintes: --------------------------------------------- 
---- a) A construção de obras hidráulicas, de vias de comunicação e acessos, de edifícios, a 
execução de aterros e escavações, implantação de muros, postes e vedações com carácter 
permanente susceptíveis de intervir perniciosamente na exploração agrícola dos terrenos da 
RAN quando considerados em conjunto, ou no caso de dificultarem acções de 
emparcelamento; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) O lançamento ou depósito de resíduos radioactivos, resíduos sólidos urbanos, resíduos 
industriais ou outros produtos que contenham substâncias ou microrganismos que possam 
alterar as características do solo; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) O despejo de volumes excessivos de lamas, designadamente resultantes da utilização 
indiscriminada de processos de tratamento de efluentes; --------------------------------------------- 
---- d) As acções que provoquem erosão e degradação do solo, desprendimento de terras, 
inundações, excesso de salinidade e outros efeitos perniciosos; ------------------------------------- 
---- e) A utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos, 
conforme o n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho; ------------------------ 
---- f) A expansão ou abertura de exploração de inertes; ---------------------------------------------- 
---- g) A instalação de parques de sucata, lixeiras, nitreiras e de depósitos de materiais de 
construção; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- h) As instalações pecuárias de características industriais; --------------------------------------- 
---- i) As instalações turísticas, com excepção das legalmente enquadradas nas modalidades de 
turismo rural, agro-turismo e turismo de habitação. --------------------------------------------------- 
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---- 2 - Exceptuam-se da interdição referida no ponto anterior, mas estão sujeitas a prévio 
parecer favorável da comissão regional da reserva agrícola, as utilizações não agrícolas de 
solos integrados na RAN, quando se trate de: ----------------------------------------------------------
---- a) Obras e instalações com finalidade exclusivamente agrícola, quando integradas e 
utilizadas em explorações agrícolas viáveis, desde que não existam alternativas de localização 
em solos não incluídos na RAN ou, quando as haja, a sua implantação nestes inviabilize 
técnica e economicamente a construção; ---------------------------------------------------------------- 
---- b) Habitações, para fixação em regime de residência habitual, dos agricultores ou titulares 
dos direitos de exploração, desde que não existam alternativas válidas de localização em solos 
não incluídos na RAN; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Vias de comunicação, seus acessos e outros empreendimentos ou construções de 
interesse público, desde que não haja alternativa técnica, economicamente aceitável, para o 
seu traçado ou localização; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Obras indispensáveis de defesa do património cultural, designadamente de natureza 
arqueológica. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3 - Quando forem permitidas edificações nos termos da legislação aplicável, estas 
obedecerão às seguintes condicionantes: ---------------------------------------------------------------- 
---- a) Área mínima do terreno ou prédio - 10000 m2. Caso o terreno tenha área inferior, 
apenas poderá ser projectada habitação com área bruta de construção não superior a 150 m2 
em prédios de 7500 m2 de área mínima. Abaixo deste valor serão unicamente aceites 
instalações e infra-estruturas de apoio agrícola; -------------------------------------------------------- 
---- b) Índice máximo de utilização (engloba todas as edificações, qualquer que seja a sua 
natureza) - 0,025; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Área bruta de construção máxima - 500 m2; --------------------------------------------------- 
---- d) Número máximo de pisos - 2, sendo a cércea máxima de 7 m, excepto no caso de 
equipamentos técnicos, quando devidamente justificado; -------------------------------------------- 
---- e) Infra-estruturas autónomas a realizar pelos respectivos interessados, de acordo com as 
normas técnicas estabelecidas pela Câmara, excepto no caso de haver disponibilidade da rede 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III � Análise da pretensão: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Analisada a memória descritiva e peças desenhadas apresentadas, verifica-se que esta 
instalação pecuária, localizada em Reserva Agrícola Nacional, com área bruta de construção 
de 1.469,68 m2, ainda que obtenha parecer favorável da comissão regional da reserva agrícola, 
viola o artigo 7.º, n.º 3, alínea b) e c) do Regulamento do PDM de Nelas, pelo facto de não 
cumprir com o indicie máximo de utilização (0,049 > 0,025) e respectiva área bruta de 
construção máxima (1.469,68 > 500,00 m2). ----------------------------------------------------------- 
---- 2. Ainda assim, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março, que 
aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, abreviadamente designada RAN, 
revogou o D.L. 196/89 de 14/06, que visava a defesa e protecção das áreas de maior aptidão 
agrícola, bem como a garantia da sua afectação agrícola, de forma a contribuir para o pleno 
desenvolvimento da agricultura portuguesa e para o correcto ordenamento do território. Este 
diploma revogado, serviu de base para a redacção do artigo 7.º do Regulamento do PDM de 
Nelas, que caracteriza a Reserva Agrícola Nacional, com base em regras técnicas aplicáveis 
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nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo, divergentes e desadaptadas face 
ao instrumento normativo agora em vigor. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março decorre, 
assim, a necessidade de se proceder a pequenas alterações do regulamento do PDM, a fim de 
actualizar o conteúdo dos critérios de edificação aí definidos, fazendo-o coincidir com as 
normas que, para a mesma realidade, ora constam da Portaria n.º 162/2011 de 18/04, que fixa 
os limites e condições a observar para a viabilização das utilizações não agrícolas nas áreas da 
RAN. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Na sequência da desafectação do solo incluído em RAN, mediante parecer favorável da 
Comissão da Reserva Agrícola Nacional, encontrando-se então o terreno localizado em 
Espaço Agrícola - Artigo 55.º deste regulamento � Estabelecem-se as seguintes condições de 
licenciamento e edificação: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 1 - Nos espaços agrícolas não incluídos na RAN e ou na REN poderão ser licenciadas 
edificações ou alterados usos (para habitação, pecuária, turismo de habitação, agro-turismo, 
turismo rural, hotelaria, instalação de agro-indústrias ou exploração florestal) nas seguintes 
condições cumulativas: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Dimensão mínima da parcela, quando as edificações se destinarem a habitação própria 
ou apoio exclusivo da actividade agrícola - 2500 m2; -------------------------------------------------
---- b) Dimensão mínima da parcela, nos restantes casos - 5000 m2; --------------------------------
---- c) Número máximo de pisos - dois, ou 7,5 m de cércea; -----------------------------------------
---- d) Área máxima de construção - 250 m2 [alínea a)], ou a aplicação do índice de utilização 
de 0,05 (restantes casos); ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Infra-estruturas - utilização da rede pública, quando tal for viável, ou realizadas através 
de sistemas autónomos de acordo com as normas técnicas definidas pela Câmara Municipal. -
---- 5. Nos termos do artigo 4.º do Regulamento do PDM de Nelas, quaisquer acções de 
iniciativa pública, privada, cooperativa ou instituição de solidariedade social respeitarão 
obrigatoriamente o presente Regulamento. Complementar e cumulativamente, deverão ser 
sempre utilizados os elementos referidos no artigo 2.º, prevalecendo, para efeitos da definição 
dos condicionamentos à edificabilidade, os que forem mais restritivos. ----------------------------
---- Ou seja, perante esta desafectação de terreno incluído em RAN, como o índice de 
utilização máximo nos termos do artigo 7.º do Regulamento do PDM de Nelas de 0,025 é 
mais restritivo que o mesmo índice em Espaço Agrícola, de 0,050, terá de se analisar com 
base no primeiro índice referenciado. ------------------------------------------------------------------- 
---- Inclusive, no âmbito da Portaria n.º 162/2011 de 18/04, nos termos do Anexo I � Artigo 
2.º, prevê uma área total de implantação de edificações e respectivas ampliações e 
impermeabilizações não podendo exceder 1% da área de exploração agrícola com o máximo 
de 750 m2. No caso das explorações hortofrutícolas, florícolas, pecuárias, olivícolas e 
vitivinícolas, a área total de implantação de edificações e respectivas ampliações e 
impermeabilizações pode exceder aquele limite, desde que devidamente justificada, com base 
em elementos técnico-económicos. Ou seja, os critérios de edificação em vigor no 
Regulamento do PDM de Nelas já se encontram desajustados face ao previsto na citada 
portaria, que define as condições de edificabilidade em RAN. -------------------------------------- 
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---- 6. Assim sendo, estes Serviços encontram-se a elaborar um projecto de alteração do 
Regulamento do Plano Director Municipal, de forma a permitir a instalação de novas 
actividades pecuárias, agrícolas e similares, com base em critérios técnico-económicos 
ajustados à legislação em vigor. -------------------------------------------------------------------------- 
---- IV � Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo como o citado, tratando-se de uma declaração de interesse e face ao actual 
contexto socioeconómico, que afectou particularmente o território em termos de desemprego, 
não vejo inconveniente na declaração de interesse municipal na construção da instalação 
pecuária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto em análise. ---------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de declaração de interesse 
municipal para a construção de uma instalação pecuária, sita na Fonte do Ouro, em Nelas, em 
que é requerente António Feliz Azevedo de Amaral Fernandes, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------ 
8.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�CAFÉ MINHOTO�. LOCAL: RUA DE SÃO SILVESTRE, N.º 30, EM MOREIRA. 
REQUERENTE: JOAQUIM ANTÓNIO FERNANDES SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 18 de Novembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Café Minhoto�. Local: Rua 
de São Silvestre, n.º 30, em Moreira. Requerente: Joaquim António Fernandes Silva -----------
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 12.347, de 14/11/2011, 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 02:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 13:00 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 
Café Minhoto, sito na Rua de São Silvestre, n.º 30, em Moreira, em que é requerente Joaquim 
António Fernandes Silva, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ----------------------------------------------
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8.12.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�COMÉRCIO DE VESTUÁRIO�. LOCAL: RUA DR. EDUARDO MARIA DOS 
SANTOS, BLOCO 3, LOJA B, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: SÓNIA 
CHRISTINE GAUTHIER - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 18 de Novembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Comércio de vestuário�. 
Local: Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Bloco 3, Loja B, em Canas de Senhorim. 
Requerente: Sónia Christine Gauthier ------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 12.469, de 18/11/2011, 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, 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 Comércio de Vestuário, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Bloco 
3, Loja B, em Canas de Senhorim, em que é requerente Sónia Christine Gauthier, nos termos 
e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
ENCERRAMENTO 
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---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às dezasseis horas e quarenta e cinco 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. ------------------------------------------------ 

 
A Presidente, 

 
__________________________________________ 

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

 
__________________________________________ 


