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ACTA N.º 24 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM DOIS DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZ  

 
---- Aos dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dez, 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 Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David 
Sousa Paiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta reunião ordinária pública, programada para as quinze horas do dia trinta de 
Novembro de dois mil e dez, foi adiada para as quinze horas, de hoje, dia dois de Dezembro 
de dois mil e dez, com a mesma natureza e com a mesma Ordem de Trabalhos. ----------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
10 de Novembro de 2010, 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 30 de Novembro de 2010, que 
apresentava os seguintes saldos: - De operações orçamentais: 394.618,95 � (trezentos e 
noventa e quatro mil seiscentos e dezoito euros e noventa e cinco cêntimos); - De operações 
extra orçamentais: 291.521,83 � (duzentos e noventa e um mil quinhentos e vinte e um euros 
e oitenta e três cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
----- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas � Aprovação 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
 

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

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE NELAS - RECTIFICAÇÃO DE 
DELIBERAÇÃO PARA ACCIONAMENTO DOS SEGUROS CAUÇÃO E 
GARANTIA BANCÁRIA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Novembro de 2010, da Jurista Estagiária em 
serviço nesta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------- 
---- �Pavilhão Gimnodesportivo de Nelas. Rectificação de deliberação: Seguros caução e 
garantia bancária. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo-se verificado um lapso na informação técnica dos defeitos do Pavilhão 
Gimnodesportivo de Nelas, datada de 11 de Março de 2010, proveniente da Divisão de 
Projectos e Planeamento Municipal, cumpre-nos solicitar a rectificação da deliberação 
referente ao accionamento dos seguros caução e garantia bancária do Pavilhão 
Gimnodesportivo de Nelas, pelo facto de a garantia bancária não ser proveniente do Banco 
BPI, mas sim do Banco BCP e o valor da garantia ser de 8.177,38 � e não de 10.724,15 �. ----
---- - Assim, onde consta: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- �- Bem como a garantia bancária n.º 5056, de 25/05/1998, do Banco BPI, no valor de 
10.724,15 �.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Passa a constar: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �- Bem como a garantia bancária n.º 5056, de 25/05/1998, do Banco BCP, no valor de 
8.177,38 �.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelas razões aduzidas, caberá à Câmara Municipal aprovar a rectificação da deliberação, 
por forma a que nela constem os dados correctos. ---------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------  
---- A Senhora Presidente da Câmara superiormente decidirá.� ------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto em análise. ------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada em reunião 
ordinária pública, realizada em 26 de Outubro de 2010, referente ao accionamento dos 
seguros caução e garantia bancária do Pavilhão Gimnodesportivo de Nelas, nos termos e de 
acordo com a informação da Jurista Estagiária em serviço nesta Câmara Municipal, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.2.VALORIZAÇÃO/RECUPERAÇÃO DA RIBEIRA DA CALVA, EM MOREIRA � 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS - APROVAÇÃO 
---- Presente um auto de recepção definitiva, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Auto de Recepção Definitiva da obra de �Valorização/Recuperação da Ribeira da Calva, 
em Moreira�, adjudicada à firma �Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª., pela importância 
de 84.408,88 � (oitenta e quatro mil quatrocentos e oito euros e oitenta e oito cêntimos), 
S/IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dez, compareceram no local 
em que se executou a obra acima mencionada, em Moreira, Freguesia de Moreira, Concelho 
de Nelas, o Sr. Eng.º Luís Almeida Ferreira como representante da Câmara Municipal de 
Nelas e a Sr.ª Eng.ª Helena Patrícia Fraga Martins, como representante do empreiteiro, que 
constituem a Comissão de Recepção da empreitada acima referenciada, a fim de procederem, 
na presença do respectivo projecto e caderno de encargos, à vistoria técnica e aos exames de 
todos os trabalhos executados, integrados nesta obra, tendo verificado que todos os trabalhos 
que fazem parte desta empreitada se encontram bem conservados, razão pela qual a 
consideram em condições de ser recebida a título definitivo. ----------------------------------------
---- Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto, que vai ser assinado pelos 
referidos membros da Comissão.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Valorização/Recuperação da Ribeira da Calva, em Moreira�, atrás descrito, bem como 
libertar as respectivas garantias apresentadas para esta obra. --------------------------------------- 
 

2 � SUBSÍDIOS 
 

2.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA MANUAIS E MATERIAL ESCOLAR 
PARA OS ALUNOS CARENCIADOS, NO ANO LECTIVO 2010/2011 � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Novembro de 2010, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Atribuição de subsídios para manuais e material escolar para os alunos carenciados, no 
ano lectivo 2010/2011 ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Após levantamento efectuado pelo Serviço Educativo do número de alunos carenciados 
nos Agrupamentos de Escolas do Concelho informamos V.ª Ex.ª dos seguintes valores: --------
---- Agrupamento de Escolas de Nelas: -----------------------------------------------------------------
---- - Escalão A: 1.º/2.º Anos � 40 alunos; 3.º/4.º Anos � 36 alunos; --------------------------------
---- - Escalão B: 1.º/2.º Anos � 37 alunos; 3.º/4.º Anos � 37 alunos; --------------------------------
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------
---- - Escalão A: 1.º/2.º Anos � 19 alunos; 3.º/4.º Anos � 28 alunos; --------------------------------
---- - Escalão B: 1.º/2.º Anos � 20 alunos; 3.º/4.º Anos � 17 alunos; --------------------------------
---- Levando em consideração os valores estipulados pelo Despacho n.º 14.368-A/2010, de 14 
de Setembro, que estabelece os valores para a atribuição de subsídios para manuais e material 
escolar para os alunos carenciados, obtemos as seguintes importâncias: ---------------------------
---- Agrupamento de Escolas de Nelas: ----------------------------------------------------------------- 
---- - Manuais escolares: 3.298,90 �; -------------------------------------------------------------------- 
---- - Material escolar: 1.469,00 �; ----------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Manuais escolares: 1.941,50 �; -------------------------------------------------------------------- 
---- - Material escolar: 851,50 �; ------------------------------------------------------------------------- 
---- Perante esta exposição, coloca-se à consideração de V.ª Ex.ª a atribuição destes valores às 
referidas instituições. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta atrás descrita, referente à 
atribuição de subsídios para manuais e material escolar para os alunos carenciados das 
Escolas do 1.º Ciclo do Concelho de Nelas, atribuindo ao Agrupamento de Escolas de Nelas e 
ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, as verbas atrás descritas. ------------------ 

 
3 � DIVERSOS 

 
3.1.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � RESPOSTA GOVERNAMENTAL À PERGUNTA 
SOBRE O ENCERRAMENTO DE ESCOLAS E FUSÃO DE AGRUPAMENTOS 
ESCOLARES DO CONCELHO DE NELAS � CONHECIMENTO   
---- Presente o e-mail n.º 35635-3126ACMT/10, datado de 12 de Outubro de 2010, do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pede-me o Senhor Deputado Miguel Tiago que envie, para conhecimento de V.ª Ex.ª e 
fins considerados convenientes, cópia da resposta governamental à pergunta sobre 
encerramento de Escolas e fusão de Agrupamentos Escolares no Concelho de Nelas.� ---------- 
---- Presente, também, o ofício n.º 7797/MAP, datado de 13 de Setembro de 2010, do Chefe 
de Gabinete de Sua Ex.ª o Ministro dos Assuntos Parlamentares enviado à Ex.m.ª Senhora 
Secretária-Geral da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: ------------------------- 
---- �Resposta à pergunta n.º 4697/XI/1.ª --------------------------------------------------------------- 
---- Encarrega-me o Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar cópia do ofício de 07 do 
corrente, do Gabinete da Senhora Ministra da Educação, sobre o assunto supra mencionado.�  
---- Presente, ainda, um ofício, datado de 07 de Setembro de 2010, enviado pela Chefe do 
Gabinete de Sua Ex.ª a Ministra da Educação ao Ex.m.º Senhor Chefe de Gabinete de Sua 
Ex.ª o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
---- �Resposta à pergunta n.º 4697/XI/1.ª, de 27 de Julho de 2010 ---------------------------------- 
---- Em resposta à Pergunta mencionada em epígrafe, apresentada pelo Senhor Deputado 
Miguel Tiago (PCP), encarrega-me Sua Excelência a Ministra da Educação de transmitir o 
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. No Concelho de Nelas não encerra qualquer Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
Ocorre a agregação de um Agrupamento de Escolas e uma Escola Secundária. ------------------
---- 2. A agregação de Agrupamentos de Escolas foi efectuada ao abrigo do disposto no art.º 
7.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
44/2010, de 14 de Junho. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Dispõe o artigo 7.º, do citado Decreto-Lei, que estabelece o regime de autonomia, 
administração e gestão dos estabelecimentos de ensino público que �para fins específicos, 
designadamente para efeitos da organização da gestão do currículo e de programas, da 
avaliação da aprendizagem, da orientação e acompanhamento dos alunos, da avaliação, 
formação e desenvolvimento profissional do pessoal docente, pode a administração  
educativa, por sua iniciativa ou sob proposta dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
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agrupadas, constituir unidades administrativas de maior dimensão por agregação de 
Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas.� ------------------------------------------------- 
---- 4. A nova organização visa, essencialmente, adaptar a rede escolar a uma escolaridade 
obrigatória de 12 anos, possibilitando o acompanhamento dos alunos, desde o pré-escolar ao 
12.º ano; favorecer o desenvolvimento de um projecto educativo comum, facultando melhor 
articulação curricular entre ciclos e níveis de ensino e adequar a dimensão e as condições das 
escolas, facultando uma educação adequada a todos os alunos com vista à promoção do 
sucesso educativo e ao combate ao abandono escolar. ------------------------------------------------ 
---- 5. Por outro lado, o reordenamento da rede pública cria condições mais propícias ao 
trabalho conjunto dos docentes, facilitando a criação de novas dinâmicas no funcionamento 
das Escolas e concebendo um novo conceito de Escola tanto no âmbito da integração, 
articulação e rentabilização de recursos como na concepção do processo educativo como um 
processo sequencial interligado com o desenvolvimento local e social. ----------------------------
---- 6. A concretização da agregação de unidades de gestão implicou um trabalho de 
articulação com a comunidade educativa, tendo sido ouvidos os Directores e os Presidentes 
dos Conselhos Gerais das anteriores Unidades de Gestão, bem como a Câmara Municipal. ----
---- 7. No que respeita à empregabilidade dos trabalhadores, verifica-se que não existe 
qualquer diminuição de emprego entre os Assistentes que têm uma relação jurídica de 
emprego público de contrato de trabalho por tempo indeterminado e os Docentes que têm uma 
relação jurídica de emprego público de carácter permanente � Quadros de Agrupamento ou 
Quadros de Zona Pedagógica � mantendo estes a sua relação contratual no âmbito do novo 
Agrupamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 8. As necessidades transitórias são anualmente declaradas e colmatadas no âmbito do 
procedimento concursal.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
3.2.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � PROPOSTAS DO PCP AO ORÇAMENTO DO 
ESTADO PARA 2011, RELATIVAS AO PODER LOCAL DEMOCRÁTICO � 
CONHECIMENTO   
---- Presente o e-mail n.º 36790-258/10, datado de 19 de Novembro de 2010, do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------------------ 
---- Propostas do PCP ao Orçamento do Estado para 2011, relativas ao Poder Local 
Democrático ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou várias propostas ao 
Orçamento do Estado para 2011, relativamente ao Poder Local Democrático, que seguem em 
anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- As propostas apresentadas pelo PCP pretendem garantir a autonomia do Poder Local 
Democrático, tal como consagrado na Constituição da República Portuguesa e assegurar as 
transferências para as Autarquias Locais do Orçamento do Estado para 2011, de acordo com o 
quadro legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Desde logo manifestámos o nosso desacordo no corte das verbas para as Autarquias 
Locais e as consequências negativas que podem significar para as populações, devido à 
continuada redução da capacidade de investimento e de intervenção das Câmaras Municipais 
e das Juntas de Freguesia.� -------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Propostas de alteração à Proposta de Lei n.º 42/XI/2.ª � Orçamento do Estado para 2011 
---- - Proposta de eliminação (n.º 287 C) ao Artigo 41.º (Recrutamento de trabalhadores nas 
Autarquias Locais em situação de desequilíbrio financeiro, ou de ruptura financeira) -----------
---- Esta disposição representa uma intromissão nas competências dos municípios, em 
violação do princípio da autonomia do poder local. Para além das dúvidas sobre a 
constitucionalidade desta norma, não é compatível com o funcionamento das Autarquias 
estabelecer a impossibilidade de abertura de concursos de recrutamento de novos 
trabalhadores, nas Autarquias que se encontrem em situação de desequilíbrio financeiro, ou 
estejam numa situação de ruptura financeira. ----------------------------------------------------------- 
---- - Proposta de Alteração (n.º 241 C) ao Artigo 44.º (Montantes da participação das 
Autarquias Locais nos impostos do Estado) ------------------------------------------------------------ 
---- Depois de um corte intercalar de � 100.000.000,00, nas transferências para os municípios, 
ocorrido em 2010, o Governo procede agora a um corte adicional de � 127.000.000,00, 
relativamente aos montantes globais que transferiu para as Autarquias. Os valores propostos, 
quer para os Municípios, quer para as Freguesias, correspondem ao cumprimento da Lei das 
Finanças Locais, que resultam da variação da verba dos valores de IRS, IRC e IVA. ------------
---- - Proposta de Aditamento (n.º 203 C) do Artigo 44.º A (Remuneração dos Eleitos das 
Juntas de Freguesia) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Repõe-se o artigo que constava das Leis do Orçamento do Estado até 2009 e que 
corresponde às verbas a transferir para as Freguesias relativamente às remunerações dos 
Autarcas em regime de permanência, dando cumprimento ao disposto na Lei n.º 11/96, de 18 
de Abril. A verba proposta deverá ter como contrapartida uma diminuição equivalente nas 
dotações dos serviços integrados e/ou dos serviços e fundos autónomos afectos à rubrica 
�Estudos, pareceres, projectos e consultadoria�. -------------------------------------------------------
---- - Proposta de Aditamento (n.º 232 C) ao Artigo 50.º A (Redução de transferência por 
incumprimento do limite de endividamento líquido) -------------------------------------------------- 
---- O aumento do incumprimento do limite de endividamento líquido originará uma redução 
nas transferências orçamentais devidas pelo Subsector Estado, o que aprofundará ainda mais 
os problemas de gestão dos municípios. Assim, propõe-se a suspensão da norma da lei das 
Finanças Locais, que estipula que �a violação do limite de endividamento líquido (�) origina 
uma redução do mesmo montante das transferências orçamentais devidas no ano subsequente 
pelo Subsector Estado (�)�. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Proposta de Aditamento (n.º 234 C) ao Artigo 50.º B (Limites de endividamento dos 
municípios) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em conta a redução em 2010 e 2011 das receitas municipais que servem de 
referência ao cálculo do limite de endividamento líquido, a percentagem a que se refere o n.º 
1, do artigo 37.º, da Lei das Finanças Locais (limite do endividamento municipal � 125%) 
passaria para 135%. Por outro lado, propõe-se que a percentagem referida no n.º 2, do artigo 
39.º, da LFL (limite geral dos empréstimos dos municípios), seja fixada em 105%. É ainda 
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proposta a suspensão, em 2011, da aplicação do n.º 2, do artigo 37.º, e do n.º 3, do artigo 39.º, 
da Lei das Finanças Locais. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Proposta de Aditamento (n.º 235 C) ao Artigo 50.º C (Repartição conta corrente e receita 
de capitais) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em conta a redução de receitas municipais em 2010 e 2011, propõe-se a suspensão, 
em 2011, da aplicação dos n.ºs 3 e 4, do artigo 25.º, da Lei das Finanças Locais 
(Transferências financeiras para os Municípios). ------------------------------------------------------ 
---- - Proposta de Alteração (n.º 246 C) ao Artigo 52.º (Alteração ao Decreto-Lei n.º 
144/2008, de 28 de Julho � Transferência de competências para os municípios em matéria de 
Educação) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A verba aqui inscrita reporta-se ao pagamento de pessoal não docente na área da 
Educação que não será directamente afectado pela redução salarial prevista para 2011 na 
administração pública. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A concretizar-se a proposta do Governo, as Autarquias Locais passariam a pagar uma 
parte ainda maior desta competência, cujas condições de transferência já se provou serem 
insustentáveis para os Municípios. ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Proposta de Aditamento (n.º 236 C) ao artigo 53.º A (Reordenamento da rede escolar) ---
---- Para 2011, face à previsível continuação dos motivos que lhes deram origem, deverão ser 
prolongadas no tempo as medidas constantes do acordo estabelecido com a ANMP sobre 
reordenamento escolar. O Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa, por se encontrarem fora 
do Objectivo 1, necessitam de verba específica para assegurar o reordenamento escolar do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, designadamente para a renovação do parque escolar. -------------------
---- - Proposta de Aditamento (n.º 237 C) ao Artigo 53.º B (Sistemas particulares de protecção 
social ou de cuidados de saúde) -------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do disposto na alínea p), do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, aos municípios cabe o exercício da competência, legalmente atribuída à Câmara 
Municipal, de atribuir subsídios sociais aos funcionários dos municípios e bem assim aos 
familiares respectivos. Na verdade, o artigo 156.º, da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 
(Orçamento do Estado para 2007), não foi especificamente dirigido à Administração Local, 
nem revogou a alínea p), do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. --------
---- - Proposta de Aditamento (n.º 238 C) ao artigo 112.º A (Avaliação excepcional dos 
prédios urbanos) -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Reforma da Tributação do Património operada pela aprovação do Código do Imposto 
Municipais sobre Imóveis, veio corrigir muitas desactualizações e injustiças fiscais. A grande 
maioria dos prédios urbanos avaliados de acordo com o CIMI, são essencialmente prédios 
novos em que houve transmissão de propriedade. Existem ainda milhares de outros prédios 
por avaliar, nesse sentido propõe-se a possibilidade de uma avaliação excepcional. -------------
---- - Proposta de Alteração (n.º 248 C) ao Artigo 116.º (Alteração ao Estatuto dos Benefícios 
Fiscais) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Já a Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2010 inseria este aditamento da alínea 
o), ao n.º 1, do artigo 44.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, prevendo esta isenção de 
Imposto Municipal sobre Imóveis, destinada a entidades públicas empresariais responsáveis 
pela rede pública de escolas (designadamente o Parque Escolar). Esta proposta foi rejeitada 
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pela Assembleia da República e não foi inserida na Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril 
(Orçamento do Estado para 2010), vindo agora o Governo insistir na sua recuperação. 
Voltamos por isso, a propor a sua eliminação do Orçamento do Estado. ---------------------------
---- - Proposta de Alteração (n.º 249 C) ao artigo 158.º (Transferências das Autarquias Locais 
para o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde) ----------------------------------------------------- 
---- No contexto da Apreciação Parlamentar ao Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho 
(Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2010), o debate então 
ocorrido tornou claro que não é aceitável que de forma discricionária e generalizada, o 
Governo �desconte� à partida, nas transferências para os Municípios, o que julga 
corresponder aos encargos com o SNS por ele suportados. Também aí o debate ocorrido 
mostrou uma vontade política alargada para que essa dedução só deva ser feita de forma 
automática, quando se verificar de facto o incumprimento dos municípios. É exactamente este 
entendimento que se concretiza com esta proposta de alteração. ------------------------------------ 
---- - Proposta de Aditamento (n.º 240 C) ao Artigo 160.º A (Dívidas do Estado aos 
Municípios) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Apesar de todas as promessas feitas aos Municípios pelo Governo, apesar de todos os 
compromissos assumidos pelo Governo junto das Autarquias Locais, não foram regularizados 
os montantes em dívida por parte dos Ministérios da Educação, da Administração Interna, da 
Cultura e do Ambiente e do Ordenamento do Território. Propomos que o Governo inscreva 
nos Orçamentos dos respectivos Ministérios, as verbas necessárias ao cumprimento dos 
contratos-programa assinados com os Municípios em anos anteriores a 2011. --------------------
---- - Proposta de Alteração (n.º 243 C) ao Artigo 46.º (Descentralização de competências para 
os Municípios do domínio da Educação) ---------------------------------------------------------------- 
---- Adita-se uma verba de � 17.700.000,00 a transferir para os Municípios no âmbito das 
despesas inerentes aos transportes escolares das crianças do 1.º Ciclo, deslocadas em virtude 
do encerramento das escolas e ainda não transferidas. ------------------------------------------------ 
---- - Proposta de Alteração (n.º 244 C) ao Artigo 47.º (Áreas Metropolitanas e Associações 
de Municípios) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Governo define uma redução de 9,2%, o que significa menos de � 600.000,00 nas 
transferências para as Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais, medida que em 
nada contribuirá para a necessidade de reforço destas estruturas intermunicipais. Nessa 
medida repõe-se essa verba, fundamental para a execução do QREN. ----------------------------- 
---- - Proposta de Eliminação (n.º 251 C) do Artigo 49.º (Retenção de fundos municipais) -----
---- Não compete aos municípios financiar o funcionamento da Administração Central, 
designadamente da Direcção-Geral das Autarquias Locais. Propõe-se, nesse sentido, a 
eliminação deste artigo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Proposta de Alteração (n.º 245 C) ao Artigo 50.º (Endividamento Municipal em 2011) --
---- Excepcionamos o valor não utilizado de empréstimos contraídos. Não faz qualquer 
sentido que o Orçamento do Estado venha impor uma impossibilidade, quando existe um 
compromisso assumido no respeito por determinados pressupostos legais e visados pelo 
Tribunal de Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Propõe-se, ainda, conceder ao Governo uma autorização para que negoceie com o Banco 
Europeu de Investimento, uma linha de crédito conjunta com a Caixa Geral de Depósitos, 
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especificamente destinado aos Municípios em situação de saneamento ou reequilíbrio 
financeiro, o que não se traduzirá em aumentos de endividamento, mas em expectável redução 
das taxas de juro.� ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que os Grupos Parlamentares, da Assembleia da 
República, do Partido Comunista Português e do Partido Social Democrata são os únicos que  
enviam para a Câmara Municipal cópia dos seus projectos enviados, por estes, ao Governo. -- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
3.3.EDM � EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S.A. � PARQUE 
HABITACIONAL DA EX-ENU, NA URGEIRIÇA � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º CA/00667, datado de 08 de Novembro de 2010, da EDM � Empresa 
de Desenvolvimento Mineiro, S.A., com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Parque Habitacional da ex-ENU, na Urgeiriça ---------------------------------------------------- 
---- No seguimento da reunião tida no passado dia 28 de Outubro de 2010, vimos por este 
meio esclarecer o ponto da situação, em relação ao protocolo existente entre a EDM e a 
Comissão de Moradores do Parque Habitacional da ex-ENU, na Urgeiriça. -----------------------
---- No Protocolo firmado, a EDM comprometeu-se a realizar os estudos necessários de modo 
a identificar os potenciais focos de contaminação existentes nas habitações que compõem o 
Parque Habitacional da ex-ENU, tendo diversos proprietários colaborado e sido incluídos no 
programa de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os estudos foram realizados pela Universidade de Coimbra, nos quais foi concluído da 
presença de focos de contaminação radioactiva em diversas habitações. ---------------------------
---- Numa segunda fase, deverão realizar-se as obras, tendo, neste momento, sido indicadas 
três construções, que servirão de teste no sentido de aferir da qualidade e exequibilidade das 
técnicas de recuperação propostas. Estas obras serão comparticipadas pela EDM, sendo que a 
realização das mesmas é da responsabilidade dos proprietários dos imóveis. ---------------------
---- A EDM continua bastante empenhada na colaboração com todas as entidades do 
Concelho de Nelas, pelo que não poupará esforços, dentro das nossas limitações, de modo a 
solucionar todas as situações que nos são colocadas.� ------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que o assunto em análise decorre da reunião já 
havida em Lisboa, referente às obras a executar na Urgeiriça pela EDM � Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, S.A. -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.4.PEDIDO DE PAGAMENTO, EM PRESTAÇÕES, DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: PAULO MANUEL COSTA AMORIM TEIXEIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 10 de Novembro de 2010, de Paulo Manuel Costa 
Amorim Teixeira, residente na Rua Direita, n.º 34, no lugar e Freguesia de Aguieira, deste 
Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª a faculdade de pagamento da dívida de, mais ou menos, 
trezentos euros, referente a oito meses de facturação de água, a possibilidade de liquidar a 
mesma em mensalidades de cinquenta euros, por mês, devido às várias dificuldades 
financeiras, derivadas da crise que atravessamos.� ---------------------------------------------------- 
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---- Presente, também, uma informação, datada de 11 de Novembro de 2010 e emitida pelo 
Serviço de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento, em prestações, de dívida de água em execução fiscal ---------------- 
---- Relativamente ao assunto em título, informa-se que Paulo Manuel Costa Amorim Teixeira 
tem, à presente data, 9 meses de consumo de água para fins comerciais (estabelecimento de 
café), sendo que a importância da dívida ascende a 395,46 �, reportando-se ao período que 
medeia entre Novembro de 2008 e Outubro de 2010. -------------------------------------------------
---- O montante referido não inclui os juros de mora, uma vez que estes só são calculados no 
acto do pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior considerou de V.ª Exa.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 12 de Novembro de 2010, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento, em prestações, de dívida de água. Requerente: Paulo Manuel 
Costa Amorim Teixeira. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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, (96,00 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 do requerente, 
no valor de 395,46 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 Paulo Manuel Costa Amorim Teixeira, no valor de 395,46 �, 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 e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
3.5.PEDIDO DE PAGAMENTO, EM PRESTAÇÕES, DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: JOÃO FERREIRA DOS SANTOS � APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 18 de Novembro de 2010, de João Ferreira dos 
Santos, residente no Largo Francisco Gonçalves Costa, na Vila, Freguesia e Concelho de 
Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª o pagamento em dez prestações da dívida de água em meu nome 
que neste momento ascende a 1.167,24 euros. --------------------------------------------------------- 
---- Este pedido deve-se ao facto de no momento estar a atravessar dificuldades económicas 
por motivos que tenho passado a nível de saúde. ------------------------------------------------------
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---- Vou efectuar o pagamento do consumo mensal sempre que possível.� ------------------------
---- Presente, também, uma informação, datada de 19 de Novembro de 2010 e emitida pelo 
Serviço de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal -------------------- 
---- Relativamente ao requerimento que se anexa, informa-se que o requerente João Ferreira 
dos Santos tem, à presente data, 20 meses de consumo de água domiciliária e para fins 
comerciais em dívida, perfazendo o total de 1.167,24 �, a que acrescem os juros de mora, que 
só são calculados à data do pagamento. ----------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que, em 11/12/2007, foi autorizado o pagamento em prestações da dívida 
de água em execução fiscal por deliberação da Câmara. Não obstante, o requerente nunca se 
deslocou a estes Serviços a fim de elaborar o plano de pagamento. --------------------------------- 
---- Faz-se ciente que o requerente tem sido sistematicamente notificado a fim de liquidar a 
dívida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior considerou de V.ª Exa.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 22 de Novembro de 2010, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento, em prestações, de dívida de água. Requerente: João Ferreira dos 
Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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, (96,00 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 do requerente, 
no valor de 1.167,24 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 João Ferreira dos Santos, no valor de 1.167,24 �, 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 e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
3.6.PEDIDO DE PAGAMENTO, EM PRESTAÇÕES, DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: MANUEL DE JESUS VICENTE � APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 22 de Novembro de 2010, de Manuel de Jesus 
Vicente, residente no Bairro da Feira, Casa n.º 3, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, que 
a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª o pagamento em prestações mensais de dívida de água em 
execução fiscal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vou pagar cada prestação entre os dias 27 e 28 de cada mês. -----------------------------------
---- Só tenho possibilidade de pagar até 50,00 � todos os meses. ------------------------------------
---- Vou assegurar o pagamento mensal do consumo actual.� ---------------------------------------
---- Presente, também, uma informação, datada de 23 de Novembro de 2010 e emitida pelo 
Serviço de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal -------------------- 
---- Relativamente ao requerimento que se anexa, informa-se que o requerente Manuel de 
Jesus Vicente, contribuinte fiscal n.º 186250614, residente no Bairro da Feira, Casa n.º 3, em 
Nelas, tem, à presente data, 10 meses de consumo de água domiciliária em dívida, perfazendo 
o total de 351,03 �, a que acrescem os juros de mora, que só são calculados à data do 
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que o montante em dívida refere-se ao período que medeia entre 
Setembro de 2008 e Outubro de 2010. ------------------------------------------------------------------ 
---- À superior considerou de V.ª Exa.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 23 de Novembro de 2010, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento, em prestações, de dívida de água. Requerente: Manuel de Jesus 
Vicente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 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, (96,00 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 do requerente, 
no valor de 351,03 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 Manuel de Jesus Vicente, no valor de 351,03 �, 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 e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, solicitou ao 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, para que nas próximas informações que prestar sobre os 
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requerimentos de pedidos de pagamento de água em prestações, conste se o requerente já, 
anteriormente, requereu o pagamento daquela dívida de água, em prestações e se o mesmo 
pagou, ou não pagou a dívida em questão, para assim a Câmara Municipal poder deliberar em 
consciência. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.7.PROGRAMA MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO HABITACIONAL A 
ESTRATOS SOCAIS DESFAVORECIDOS - APOIO ÀS CANDIDATURAS 
APRESENTADAS PELOS REQUERENTES CELESTE ALVES PAIS E FRANCISCO 
DA FONSECA, AMBOS DE CARVALHAL REDONDO � INDEFERIMENTO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Novembro de 2010, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais 
Desfavorecidos ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento Municipal Para Atribuição de Apoio 
Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, a decisão de que os candidatos aos apoios 
reúnem as condições estabelecidas no presente Programa, bem como a proposta de apoio a 
atribuir, é tomada pela Câmara Municipal em sua reunião mediante prévia apreciação da 
informação elaborada pelo júri, previsto no artigo 11.º, n.º 1. --------------------------------------- 
---- Desta forma, junto se anexa a informação elaborada pelo júri, que fundamenta a não 
atribuição de apoio, às duas candidaturas apresentadas pela Sr.ª Celeste Alves Pais e pelo Sr. 
Francisco da Fonseca, ambos de Carvalhal Redondo, por não cumprirem as referidas 
condições.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação do júri nomeado em reunião ordinária pública, 
realizada em 28 de Setembro de 2010, para apreciar as candidaturas apresentadas no âmbito 
do Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais 
Desfavorecidos, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
----- �Regulamento do Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos 
Sociais Desfavorecidos ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Processo n.º 1/2010. Requerente: Celeste Alves Pais. Morada: Rua Direita, n.º 84. 
Localidade: Carvalhal Redondo. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à actual situação económica e financeira do País, o critério primordial para 
atribuição do apoio habitacional, previsto no Regulamento do Programa Municipal Para 
Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, assenta 
obrigatoriamente no pressuposto de que nos agregados familiares estejam integrados 
indivíduos portadores de deficiência ou em comprovada dificuldade de mobilidade e idosos 
(artigo 11.º, n.º 3, alínea c), isto é, temporariamente, apenas os munícipes portadores de 
deficiência e idosos deverão ser abrangidos pelas disposições previstas no Regulamento 
supracitado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De ressalvar que, só em situações de extrema urgência, o júri nomeado pela Câmara 
Municipal, poderá considerar outras candidaturas.� ---------------------------------------------------
---- Presente, ainda, outra informação do júri nomeado em reunião ordinária pública, realizada 
em 28 de Setembro de 2010, para apreciar as candidaturas apresentadas no âmbito do 
Regulamento do Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos 
Sociais Desfavorecidos, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------- 
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----- �Regulamento do Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos 
Sociais Desfavorecidos ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Processo n.º 2/2010. Requerente: Francisco da Fonseca. Morada: Rua dos Aboleiros, n.º 
22. Localidade: Carvalhal Redondo. --------------------------------------------------------------------- 
---- Face à actual situação económica e financeira do País, o critério primordial para 
atribuição do apoio habitacional, previsto no Regulamento do Programa Municipal Para 
Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, assenta 
obrigatoriamente no pressuposto de que nos agregados familiares estejam integrados 
indivíduos portadores de deficiência ou em comprovada dificuldade de mobilidade e idosos 
(artigo 11.º, n.º 3, alínea c), isto é, temporariamente, apenas os munícipes portadores de 
deficiência e idosos deverão ser abrangidos pelas disposições previstas no Regulamento 
supracitado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De ressalvar que, só em situações de extrema urgência, o júri nomeado pela Câmara 
Municipal, poderá considerar outras candidaturas.� --------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que o Regulamento do Programa Municipal 
Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos era muito 
específico, apenas para pessoas idosas, ou portadoras de deficiência e que nenhuma destas 
candidaturas se enquadrava no mesmo. -----------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir os pedidos de atribuição de apoio às 
candidaturas apresentadas pelos requerentes Celeste Alves Pais e Francisco da Fonseca, 
ambos de Carvalhal Redondo, no âmbito do Regulamento do Programa Municipal Para 
Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, nos termos e de acordo 
com as informações prestadas pelo júri, nomeado em reunião ordinária pública desta Câmara 
Municipal, realizada em 28 de Setembro de 2010, atrás descritas. ---------------------------------- 
3.8.ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS E DO REGULAMENTO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONCELHO DE NELAS � PROPOSTA DE 
SUJEIÇÃO AO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de Outubro de 2010, da Jurista Estagiária em 
serviço nesta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------- 
---- �Proposta de alteração do Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do 
Concelho de Nelas e consequente proposta para alteração do Regulamento e Tabela de Taxas 
do Município ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Actualmente, tendo em conta o Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do 
Concelho de Nelas, quando haja falecimento do titular de um contrato de fornecimento de 
água, a prática corrente passa pela celebração de um novo contrato em nome do cônjuge 
sobrevivo ou herdeiro legalmente habilitado. ---------------------------------------------------------- 
---- Perante as dúvidas suscitadas pelos Serviços Administrativos de Obras deste Município 
sobre se seria viável, após falecimento do titular do contrato de fornecimento de água, a 
transmissão dos direitos decorrentes do mesmo para o cônjuge sobrevivo ou herdeiro 
legalmente habilitado, através de simples averbamento, concluiu-se o seguinte: -----------------
---- No actual Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de Nelas, 
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parece-nos existir uma omissão no que diz respeito às situações de sucessão por falecimento 
do titular do contrato. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Diz-se sucessão, o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações 
jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta 
pertenciam (artigo 2024.º Código Civil). ---------------------------------------------------------------- 
---- Ora, tendo em conta o disposto no artigo 2133.º do Código Civil, sob a epígrafe �Classe 
de sucessíveis�, a ordem por que são chamados os herdeiros é a seguinte: ------------------------
---- a) Cônjuge e descendentes; --------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Cônjuge e ascendentes; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Irmãos e seus descendentes; ----------------------------------------------------------------------- 
---- d) Outros colaterais até ao quarto grau; ------------------------------------------------------------- 
---- e) Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nestes termos, quando haja falecimento do titular de um contrato de fornecimento de água 
faz todo o sentido considerar a classe de sucessíveis, uma vez que irá, apenas, existir uma 
alteração do sujeito titular do contrato chamado à titularidade de uma relação jurídica 
patrimonial da pessoa falecida. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelas razões aduzidas, não nos parece que, no caso de alteração da titularidade de um 
contrato por falecimento do primeiro titular, haja lugar à celebração de um novo contrato, pois 
os direitos decorrentes do contrato existente podem transmitir-se aos herdeiros legalmente 
habilitados, bastando para tanto simples averbamento do novo titular do contrato de 
fornecimento de água. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nestes termos, apresenta-se a seguinte proposta de alteração: ---------------------------------- 
---- �Artigo 10.º --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 � Quando se verifique o falecimento do consumidor titular, os direitos decorrentes do 
contrato existente podem transmitir-se aos herdeiros legalmente habilitados, bastando para 
tanto simples averbamento do novo titular do contrato de fornecimento de água.� ---------------
---- No seguimento desta alteração, surge outra questão pertinente, pois o actual Regulamento 
de Tabela e Taxas do Município de Nelas não prevê uma taxa para averbamento no âmbito 
dos contratos de fornecimento de água, sendo necessária a previsão da mesma, por forma a 
viabilizar a primeira proposta de alteração. Assim, será necessário que o técnico competente 
pela elaboração das taxas efectue um estudo para a elaboração da mesma. ------------------------
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a actuação administrativa, resta-nos concluir que, salvo melhor 
opinião, deverá ser efectuada a alteração ao Regulamento do Sistema de Abastecimento de 
Água do Concelho de Nelas, nomeadamente, ao artigo 10.º, onde deverá ser acrescentado o 
n.º 5, bem como a alteração ao Regulamento de Tabela e Taxas do Município de Nelas onde 
deverá ser prevista a taxa de averbamento dos contratos de fornecimento de água. --------------
---- Após estar calculada a nova taxa, esta proposta deverá ser sujeita a aprovação pela 
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ----------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 23 de Novembro de 2010, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------
---- �Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da Câmara Municipal de Nelas 
e do Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de Nelas � Proposta de 
sujeição ao período de discussão pública � Aprovação -----------------------------------------------
---- �I � Introdução: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do aviso n.º 5816/2010. D.R. n.º 55, Série II de 2010-03-19, foi aprovado o 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e respectivo Relatório da Fundamentação 
Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara Municipal de Nelas, que integra o 
regulamento relativo ao lançamento de liquidação das taxas municipais, que entrou em vigor 
em 24/03/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de Nelas foi 
publicado através do aviso n.º 9789/2010. D.R. n.º 96, Série II, de 2010-05-18. ------------------
---- 3. No entanto, através de utilização destes regulamentos, foram-se verificando algumas 
falhas e omissões que necessitam de ser corrigidas. ---------------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Propostas de alterações ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais: ----------------------
---- 1. Enquadramento: De acordo com o Artigo 3.º - Incidência Objectiva, n.º 3 � O presente 
Regulamento não é aplicável: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Alínea b): À conclusão de edifícios licenciados antes da entrada em vigor, mas cujo alvará 
tenha caducado só após a conclusão da estrutura resistente; -----------------------------------------
---- Análise: Nos termos deste regulamento municipal, artigo 26.º - Normas revogadas, prevê 
que serão revogadas todas as disposições regulamentares que entrem em contradição com o 
presente regulamento. Assim, conclui-se que com este novo regulamento se pretendia revogar 
os diplomas municipais anteriores, no qual se inclui o Regulamento de Liquidação e Cobrança 
das Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação de Serviços Municipais, datado de 2002. --
---- No entanto, com a disposição prevista no citado artigo 3.º, n.º 3, alínea b), um processo 
com a estrutura resistente executada, poderá renovar indefinidamente o processo, forçando os 
serviços administrativos a recorrer interminavelmente ao anterior regulamento de liquidação e 
cobrança de taxas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Manter o citado regulamento em vigor obriga à sua actualização anualmente. ---------------
---- Proposta: Retirar o Artigo 3.º - Incidência Objectiva, n.º 3, alínea b), pois pelo princípio 
da proporcionalidade previsto no CPA, torna a utilização do anterior regulamento de taxas 
intemporal, não chegando efectivamente a ser revogado. --------------------------------------------- 
---- 2. Enquadramento: Artigo I do Anexo 1 da Tabela de Taxas Municipais � Administrativas 
� não prevê no ponto 8.1 e no ponto 8.3 a existência de uma taxa para as fotocópias a cores, 
conforme o ponto 8.2, alínea c) e d). ---------------------------------------------------------------------
---- Análise: Assim sendo, visto que existe uma diferenciação para as fotocópias a cores, será 
conveniente prever nos pontos citados a existência desta taxa específica. -------------------------
---- Proposta: Assim, proponho a introdução da alínea e) e alínea f) no ponto 8.1 e a alínea d) 
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e alínea e) do ponto 8.3 do Artigo I do Anexo 1 � Tabela de Taxas Municipais � 
Administrativas de forma a constar: --------------------------------------------------------------------- 
Artigo N.º Alínea Sub-

Alínea 
Designação Valor da 

Taxa 
I      
8    �  
 8.1   � � 
  a)  � � 
  b)   � � 
  c)  � � 
  d)  � � 
  e)   Com lauda A4 (cores) 4,50 � 
  f)  Com lauda A3 (cores) 5,60 � 
 8.2   �  
  a)  � � 
  b)   � � 
  c)  � � 
  d)  � � 
  e)  � � 
  f)  � � 
  g)  � � 
 8.3   �  
  a)  � � 
  b)  � � 
  c)  � � 
  d)  Formato simples A4 (cores) 0,33 � 
  e)  Formato simples A3 (cores) 0,66 � 
---- Fundamentação Económico-Financeira da taxa: O valor da taxa corresponde a 110% do 
valor da taxa correspondente a preto e branco. --------------------------------------------------------- 
---- 3. Enquadramento: Artigo XII do Anexo 1 da Tabela de Taxas Municipais � 
Administrativas � Ponto 10 - Inspecção, reinspecção e realização de inquéritos a acidentes de 
utilização ou de manutenção de elevadores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes � o n.º 
10.3 � Pela reinspecção é idêntico ao n.º 10.4 � Pela reinspecção. ----------------------------------
---- Análise: Houve uma duplicação do n.º e da taxa correspondente. Assim sendo, deverá ser 
eliminada uma delas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Proposta: Assim, proponho a eliminação da alínea 10.4 do ponto 10 do Anexo 1 � Tabela 
de Taxas Municipais � Administrativas. ---------------------------------------------------------------- 
---- 4. Enquadramento: Anexo 1 - Tabela de Taxas Municipais � Administrativas, Artigo XII 
� ponto 17 � Protecção ao relevo natural e revestimento vegetal � n.º 17.1 � Emissão de 
Licença: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Para acções as acções de destruição do revestimento florestal que não tenham fins 
agrícolas ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- b) Acresce pelo benefício e impacto ambiental � por hectare � 100% da taxa 
administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Análise: A alínea b) é a taxa prevista pelo benefício e impacto ambiental, por hectare, no 
valor previsto na alínea a). Quando da elaboração do regulamento, era o intuito prever que por 
cada hectare além do primeiro, implicaria a cobrança da alínea b). Mas o ponto não é muito 
claro na aplicação, pelo que se poderá interpretar que terá de se cobrar as duas taxas em 
simultâneo (alínea a) e b)). Assim, proponho a alteração do n.º 17.1. ------------------------------
---- Proposta: Proponho a anulação da alínea a) e b) do Anexo 1 - Tabela de Taxas Municipais 
� Administrativas, Artigo XII � ponto 17, e que passe a constar o seguinte: ----------------------
---- - Para as acções de destruição do revestimento florestal que não tenham fins agrícolas � 
por hectare � 64,00 �. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Enquadramento: Anexo 2 � Tabela de taxas municipais - Urbanísticas: No presente 
anexo consta: Artigo I - N.º 6 � Outros aditamentos; Artigo II � N.º 7 � Outros Aditamentos; 
artigo III � N.º 6 - Outros aditamentos; artigo IV � N.º 6 - Outros aditamentos. ------------------
---- Análise: A definição de aditamento, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, é 
adicionar, acrescentar, acrescentar para completar ou adscrever. ------------------------------------
---- O termo �outros aditamentos� não está correcto pois o intuito era contemplar as alterações 
aos projectos (70% do valor da apreciação do pedido inicial, de acordo com o Anexo II do 
Regulamento Municipal, relativo ao Apuramento do Valor das Taxas Municipais) e não 
aplicar a qualquer acrescento ao projecto. Qualquer alteração do nome, morada, titular, 
qualquer acrescento de peças escritas ou desenhadas, enquadra-se como aditamento e 
encontra-se sujeito ao pagamento desta taxa. ----------------------------------------------------------- 
---- Proposta: Assim, proponho que se elimine os pontos do Anexo 2 � Tabela de taxas 
municipais - Urbanísticas: No presente anexo consta: Anexo 2 � artigo I - N.º 6 � Outros 
aditamentos; Artigo II � N.º 7 � Outros Aditamentos; artigo III � N.º 6 - Outros aditamentos; 
artigo IV � N.º 6 - Outros aditamentos. ------------------------------------------------------------------ 
---- Deverá passar a constar: Anexo 2 � artigo I - N.º 6 � Alterações ao projecto (peças 
escritas e desenhadas); Artigo II � N.º 7 � Alterações ao projecto (peças escritas e 
desenhadas); artigo III � N.º 6 - Alterações ao projecto (peças escritas e desenhadas); artigo 
IV � N.º 6 � Alterações ao projecto (peças escritas e desenhadas). ----------------------------------
---- 6. Enquadramento: Artigo III do Anexo 2 da Tabela de Taxas Municipais � Urbanística � 
ponto 3 � n.º 3.1 � alínea b) � subalínea V � Área total de construção de edifícios industriais 
localizados em zonas definidas e PMOT, bem como ponto 5 � n.º 5.1 � alínea b) � subalínea 
V � Área total de construção de edifícios industriais localizados em zonas definidas e PMOT. 
---- Análise: O intuito destes pontos era prever uma taxa específica para a construção de 
edifícios em Espaço Industrial de acordo com o Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93. No entanto, o texto �localizados em zonas 
definidas e PMOT�, não é muito explícito, em termos urbanísticos. Não é claro o que são 
�zonas definidas�, ou localizadas em PMOT, pois leva a interpretar que como é possível erigir 
edifícios industriais em Espaço Urbano ou Espaço Florestal, também se enquadram neste 
artigo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Proposta: No Artigo III do Anexo 2 da Tabela de Taxas Municipais � Urbanística � ponto 
3 � n.º 3.1 � alínea b) � subalínea V � Área total de construção de edifícios industriais 
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localizados em zonas definidas e PMOT, bem como ponto 5 � n.º 5.1 � alínea b) � subalínea 
V � Área total de construção de edifícios industriais localizados em zonas definidas e PMOT, 
deverá passar a constar: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Artigo III do Anexo 2 da Tabela de Taxas Municipais � Urbanística � ponto 3 � n.º 3.1 � 
alínea b) � subalínea V � Área total de construção de edifícios industriais localizados em 
Espaço Industrial previsto em PMOT. ------------------------------------------------------------------- 
---- Ponto 5 � n.º 5.1 � alínea b) � subalínea V � Área total de construção de edifícios 
industriais localizados em Espaço Industrial previsto em PMOT. -----------------------------------
---- 7. Enquadramento: O Artigo III do Anexo 2 � Tabela de taxas municipais - Urbanísticas, 
ponto 6 � Outros aditamentos � Prevê o valor da Taxa de 12,60 �, quando o ponto 6.1 prevê 
outra taxa: �Corresponde a 70% dos valores apurados no ponto 2�. --------------------------------
---- Análise: Houve um lapso, pois para o mesmo ponto, existem duas taxas previstas. ---------
---- Proposta: Assim, proponho que a eliminação do valor da taxa 12,60 � que consta no ponto 
6 do artigo III do Anexo 2 � Tabela de taxas municipais � Urbanísticas. --------------------------
---- 8. Enquadramento: Artigo VI do Anexo 2 � Tabela de Taxas Municipais � Urbanísticas - 
ponto 2.1, consta �Empreendimentos de turismo no espaço rural�. ---------------------------------
---- Análise: Nos termos do D.L. n.º 39/2008, de 07/03, republicado pelo D.L. n.º 228/2009, 
de 14/09 � Estabelece o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos 
empreendimentos turísticos, além dos Empreendimentos de turismo no espaço rural, existem 
também as vistorias a realizar aos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo da 
natureza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Proposta: Assim, deverá passar a constar: Artigo VI do Anexo 2 � Tabela de Taxas 
Municipais � Urbanísticas - ponto 2.1, �Empreendimentos de turismo no espaço rural, turismo 
de habitação e turismo da natureza�. --------------------------------------------------------------------- 
---- 9. Enquadramento: O artigo VII do Anexo 2 � Tabela de Taxas Municipais � 
Urbanísticas, encontra-se em falta o ponto referente à ocupação de via pública com andaimes. 
---- Proposta: Assim, proponho a introdução do ponto 1.2 do Artigo VII do Anexo 2 � Tabela 
de Taxas Municipais � Urbanísticas: -------------------------------------------------------------------- 
Artigo N.º Alínea Sub-

Alínea 
Designação Valor da 

Taxa 
VII    �  
1    �  
 1.1   �  
  a)  � � 
  b)  � � 
 1.2   Andaimes - por andar ou pavimento a que 

correspondam (mas só na parte não 
defendida pelo tapume) - por metro linear e 
por cada 30 dias 

0,44 � 

---- Fundamentação Económico-Financeira da taxa de andaimes: Ver documento em anexo.  
---- 10. Enquadramento: A Página 33 do Anexo 2 da Tabela de Taxas Municipais � 
Urbanística � encontra-se uma observação: Autorização de Utilização e Alteração do uso: ----
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---- Tratando-se de grandes instalações com vários edifícios a taxa do artigo 2.º conta-se 
relativamente a cada edifício. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Análise: A definição �grandes instalações� é subjectiva e cria alguns problemas de limite, 
dificultando a interpretação dos Serviços. -------------------------------------------------------------- 
---- Proposta: Assim, propõe-se a remoção do parágrafo que consta na página 33 do Anexo 2 
da Tabela de Taxas Municipais � Urbanística: �Tratando-se de grandes instalações com vários 
edifícios a taxa do artigo 2.º conta-se relativamente a cada edifício�. ------------------------------
---- 11. Enquadramento: O artigo VII do Anexo 2 � Tabela de Taxas Municipais � 
Urbanísticas, ponto 3 � Ocupação da via pública com grua, n.º 3.1 � Por cada unidade. --------
---- Análise: A taxa da ocupação da via pública com grua prevê apenas a cobrança da taxa por 
unidade. Contudo, como a ocupação da via pública também depende do factor tempo, deverá 
prever-se a respectiva alínea. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Proposta: Assim, proponho a introdução da alínea b) do n.º 3.1 do ponto 3 do Artigo VII 
do Anexo 2 � Tabela de Taxas Municipais � Urbanísticas: ------------------------------------------ 
Artigo N.º Alínea Sub-

Alínea 
Designação Valor da 

Taxa 
VII    �  
3    �  
 3.1   �  
 3.2   Por cada mês além do primeiro 5,00 � 
---- Fundamentação Económico-Financeira da taxa de andaimes: Ver documento em anexo. -- 
---- Propostas de alterações ao Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do 
Concelho de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 12. Enquadramento: A alteração de titularidade de um contrato de fornecimento de água 
por falecimento do primeiro titular, de acordo com o regulamento em vigor, obriga à 
celebração de um novo contrato (no valor de 30,37 �), quando é suficiente um simples 
averbamento do novo titular do contrato de fornecimento de água, de acordo com o parecer da 
Jurista desta autarquia em anexo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Proposta: Assim propõe-se a alteração do Artigo 10.º do Titulo II do Regulamento do 
Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de Nelas, de forma a constar: ------------------
---- �1- � ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - � ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 - � ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4 - � ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 � Quando se verifique o falecimento do consumidor titular, os direitos decorrentes do 
contrato existente podem transmitir-se aos herdeiros legalmente habilitados, bastando para 
tanto um simples averbamento do novo titular do contrato de fornecimento de água.� ----------
---- - A taxa a cobrar, nos termos do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, será de 5,29 
�, de acordo com o Anexo 1 - Tabela de Taxas Municipais � Administrativas, Artigo I � 
Serviços Diversos e Comuns, ponto 4 � Averbamentos de qualquer natureza não 
especialmente previstos (cada). --------------------------------------------------------------------------- 
---- Conclusão: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 02-12-2010 

 

21

---- - Assim, deixo à consideração de V. Ex.ª a aprovação das alterações propostas. -------------
---- - Mais informo que, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 442/91, de 15/11, alterado pelo D.L. n.º 
06/96 de 31/01, deverá iniciar-se o inquérito público, durante o período de 30 dias úteis. ------
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que a proposta de alteração, atrás descrita, 
estava conforme as normas legais. -----------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de inquérito público, durante o 
período de 30 dias úteis, referente à alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 
da Câmara Municipal de Nelas e do Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do 
Concelho de Nelas, nos termos e de acordo com as informações prestadas pela Jurista 
Estagiária em serviço nesta Câmara Municipal e pelos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descritas, devendo as mesmas alterações, após esse período de inquérito público, serem 
presentes a uma próxima sessão da Assembleia Municipal, para aprovação, nos termos da 
alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------  
3.9.FESTA DE NATAL � AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Ao longo dos anos o Município de Nelas tem celebrado a época natalícia, fomentando o 
espírito familiar no seio dos seus funcionários e procurando que todos os munícipes sintam a 
quadra como momento de partilha, solidariedade e fraternidade. -----------------------------------
---- Apesar de a crise que afecta o país e que naturalmente se faz também sentir no município, 
impor restrições e contenção nas despesas, parece-nos importante manter vivo o espírito da 
época, principalmente junto dos munícipes mais novos. ----------------------------------------------
---- Assim, solicita-se à câmara autorização para a realização das despesas necessárias para a 
organização das festas de Natal, nomeadamente das festas com os filhos dos funcionários, 
festas com os utentes das escolas e instituições de apoio à terceira idade e actividades de 
promoção das artes e ofícios locais e do comércio tradicional do concelho, que se estima que 
atinjam um valor de cerca de � 5.000,00.� --------------------------------------------------------------                                 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto, realçando que este ano não vai haver Festa de Natal dos 
Funcionários da Câmara Municipal devido à actual situação do país e do concelho. Informou, 
ainda, que para além do valor de 5.000,00 �, apresentados na proposta, havia ainda a 
acrescentar as despesas com a iluminação de Nata para o qual foi aberto concurso. -------------
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que o Executivo Municipal tinha pensado se, no 
presente ano, haveria ou não iluminação de Natal, optando pela realização da mesma, a 
pedidos dos comerciantes locais, embora com uma redução de custos de cerca de 20%. 
Informou, ainda que a Festa de Natal dos filhos dos Funcionários vai ser feita pelo Animador 
Cultural da Autarquia, Senhor Carlos Henriques. ------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação, atrás descrita, 
apresentada pelo Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. ---------------- 
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3.10.ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA VILA DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, solicitou à 
Câmara que foi aprovada uma alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas, no 
sentido de constar a proibição de estacionamento de veículos pesados de mercadorias no 
Largo do Município de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao Regulamento 
de Trânsito da Vila de Nelas, passando a constar: ----------------------------------------------------- 
---- - Proibição de estacionamento de veículos pesados de mercadorias no Largo do Município 
de Nelas, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esse assunto deverá ser presente a uma sessão da Assembleia Municipal, para aprovação, 
nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, depois de decorrido o período de inquérito público. -- 

 
4 � RECURSOS HUMANOS/PESSOAL 

 
4.1.PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE 
NELAS, AO ABRIGO DO DECRETO-LEI N.º 305/2009, DE 23 DE OUTUBRO � 
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Reestruturação dos Serviços do Município de Nelas, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, datada de 12 de Novembro de 2010 e 
apresentada pela Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------- 
---- �Reestruturação dos serviços ------------------------------------------------------------------------- 
---- Face ao novo regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, 
consagrado no Decreto - Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro, torna-se necessário implementar 
uma nova estrutura organizacional, que deverá estar aprovada e publicada em Diário da 
República, até ao dia 31 de Dezembro de 2010, pelo que coloca à apreciação do órgão 
executivo uma proposta de Reestruturação dos Serviços. -------------------------------------------- 
---- Considerando que as últimas décadas traduziram uma forte aposta na descentralização de 
competências para as autarquias locais, e que o efeito da globalização implica, a nível local, 
um acréscimo em quantidade e qualidade das respostas às solicitações do Munícipe, 
pressupõe-se a adaptação interna das autarquias para esta realidade. Tal facto, consuma-se na 
reorganização dos órgãos e serviços autárquicos em moldes que lhes permitam dar a melhor 
resposta às suas novas atribuições e competências. Sem prejuízo das disposições das Leis n.º 
159/99, de 14 de Setembro, n.º 169/99, de 18 de Setembro, do Estatuto dos Eleitos Locais, 
publicado pelo Decreto-Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, alterado pela Lei n.º 52-A/2005, de 10 
de Outubro e, ainda da Recomendação n.º 1/2009 do CPC, de 01 de Julho, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, que impõe às autarquias a obrigatoriedade da 
reestruturação de fundo dos serviços, facultando aos mesmos uma maior eficácia e eficiência 
para cumprimento adequado das suas obrigações, cumpre à Câmara Municipal de Nelas, 
implementar uma nova estrutura organizacional, cumprindo com parâmetros de gestão e 
funcionamento rigorosos conducentes à prossecução dos interesses locais e à melhoria da 
qualidade de trabalho dos seus trabalhadores, com o objectivo primordial de minimizar o 
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tempo de detecção de problemas ou carências por parte dos munícipes e, concomitantemente, 
de resposta à respectiva resolução quando a mesma dependa do Município ou de 
encaminhamento para as entidades a quem, por imperativos legais, caiba tal função. ------------
---- A organização dos serviços municipais que se pretende implementar obedece ao modelo 
de estrutura hierarquizada, conforme a alínea a) do artigo 9º, em conjugação com os nºs 1 e 3 
do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, de acordo com o modelo 
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Serviços de apoio � composto pelo Gabinete de Apoio à Presidência, pelo Serviço 
Municipal de Protecção Civil, Serviço Jurídico e Julgados de Paz; ---------------------------------
---- b) Estrutura flexível � composta por unidades orgânicas flexíveis, correspondendo a 
divisões municipais a criar por deliberação da Câmara Municipal e no número máximo de 
doze; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Subunidades orgânicas � quando estejam predominantemente em causa funções de 
natureza executiva, podendo ser criadas subunidades orgânicas, por despacho do Presidente 
da Câmara, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 
23 de Outubro, até ao número máximo que se fixa em quatro. --------------------------------------
--- Após a aprovação da proposta acima exposta, deverão os serviços dar continuidade à 
elaboração do modelo organizacional final de forma a fazê-lo publicar em Diário da 
República, como legalmente se exige, até do dia 31 de Dezembro de 2010�.  ---------------------
---- Neste contexto, Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia 
Municipal que, nos termos do artigo 53.º, n.º 2, alínea n), do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com a alteração que lhe foi produzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ao 
abrigo do artigo 6.º do Decreto - Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, tome as seguintes 
deliberações: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Aprove o modelo de estrutura orgânica, (alínea a art.º 6) - estrutura hierarquizada, 
conforme a alínea a) do artigo 9º, em conjugação com os nºs 1 e 3 do art.º 10º do Decreto-Lei 
n.º 305/2009, de 23 de Outubro; -------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Defina o número máximo de unidades orgânicas flexíveis (alínea c) art.º 6 do DL n.º 
305/2009, de 23 de Outubro), no número máximo de doze; ------------------------------------------
---- c) Defina o número máximo total de subunidades orgânicas (alínea d) do art.º 6.º do DL 
n.º 305/2009, de 23 de Outubro), no número máximo que se fixa em quatro. --------------------- 
---- Por último e para que esta deliberação se torne, desde já, eficaz, deliberou a Câmara 
Municipal, por unanimidade, proceder à sua aprovação em minuta, nos termos e como 
preceitua o n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração que foi 
introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.� -------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Reestruturação dos Serviços 
do Município de Nelas, atrás descrita e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos e de acordo com a já citada proposta. ----------------------------------------  
 4.2.PROPOSTA DE REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO 
MUNICÍPIO DE NELAS E RESPECTIVO ORGANIGRAMA � APRECIAÇÃO E 
APROVAÇÃO 
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---- Presente a Proposta de Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Nelas 
e respectivo Organigrama, a qual fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Regulamento de 
Organização dos Serviços do Município de Nelas e respectivo Organigrama. --------------------  
 4.3.APROVAR O MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2011 
---- Presente a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2011, a qual fica anexa a esta acta 
(Anexo II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos sobre o Mapa de Pessoal para o ano de 2011, tendo feito algumas correcções 
ao documento original. Afirmou que o Mapa de Pessoal em análise é o necessário para que 
este Executivo Municipal assegure as competências que lhe estão atribuídas. --------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que os 
trabalhadores desta Câmara prestam um serviço exemplar e irrepreensível ao Concelho de 
Nelas, tendo executado obras de grande qualidade, tais como a Rotunda de Santar, a 
Requalificação do Cristo Rei, em Vilar Seco, a Reconstrução da Casa dos Senas, em 
Senhorim, a construção das Novas Oficinas Municipais, a Rotunda de Moreira, entre outras. 
Afirmou, também, que os trabalhadores da Câmara Municipal trabalham em prol do 
desenvolvimento do Concelho, aos quais dava um louvor pois todos eles estão sempre 
disponíveis para trabalhar, mesmo aos Sábados e Domingos. ---------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que subscrevia as palavras do Senhor Vice-
Presidente e que o Executivo Municipal tinha sorte em ter estas equipas de trabalho, que 
também verificava que os trabalhadores não estavam descontentes com o Executivo, que 
estavam satisfeitos nas suas áreas de trabalho e que não havia absentismo. -----------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
bastava ver o trabalho feito pelos trabalhadores na obra do Monumento ao Vinho, na Rotunda 
de Senhorim, que se sentia orgulhoso com a equipa que tinha, pelo que, se a lei lho 
permitisse, gostava de continuar a trabalhar com todos aqueles trabalhadores. -------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que subscrevia as palavras atrás 
proferidas, pois também reconhecia a qualidade do serviço prestado ao Concelho pelos 
trabalhadores da Autarquia, bem como a preocupação de natureza estética na execução das 
obras. Em relação à análise que fazia do Mapa de Pessoal para 2011, verificava que o mesmo 
tinha custos cada vez maiores, com tendência para piorar. Notava algum malabarismo com as 
extinções e com os lugares a criar e pediu informações ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís 
dos Santos Coelho Seixas. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques e os 
Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Dr. Jorge David Sousa 
Paiva prestaram informações ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral acerca dos 
lugares do Mapa do Pessoal a criar e a extinguir. ------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que ia haver aumento de lugares 
no Mapa de Pessoal para 2011. Afirmou, ainda, que os Senhores Vereadores do Partido 
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Socialista se opunham a que o Mapa de Pessoal da Autarquia seja cada vez mais ampliado em 
termos de postos de trabalho, sabendo eles que as admissões de pessoal nem sempre são feitas 
com os critérios recomendáveis, pelo que, como não concordavam com o mesmo, iam votar 
contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
sentia muito orgulho pelo facto do Concelho ter, no ranking nacional, a taxa de desemprego 
mais baixa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    
---- Posta à votação a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2011, foi a mesma aprovada 
por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor 
Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de 
Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva 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. ----------------------------------------------------- 
---- 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 2011, apresentada pelo Executivo, revela a 
continuidade da política despesista e de descontrole nos gastos, que tem sido levada a cabo 
nos últimos anos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sem querer pôr em causa os legítimos direitos dos colaboradores da Autarquia à 
progressão na carreira e às promoções, baseadas no mérito e não em qualquer outro factor de 
natureza política, ou pessoal, votamos contra esta proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 
2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta proposta, dando continuidade às políticas seguidas em anos anteriores, com um 
previsível agravamento excessivo da carga salarial, derivado da contratação de pessoal, 
nomeadamente técnicos superiores, representa um aumento na estrutura de custos fixos do 
município, que a prazo se tornará incomportável e agravará ainda mais a situação financeira 
da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Entendemos que a Autarquia não se deve alhear da situação difícil do mercado de trabalho 
e deve, por isso, dentro das suas possibilidades e de acordo com as suas necessidades reais, 
promover programas ocupacionais e outras acções tendentes a minimizar os efeitos do 
desemprego crescente, no nosso Concelho. ------------------------------------------------------------- 
---- Somos a favor de uma política de contratações absolutamente transparente, sempre que as 
necessidades o justifiquem, com critérios objectivos justos, sem motivações de natureza 
política ou pessoal e para satisfação de clientelas partidárias ou pagamento de favores 
eleitorais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A proposta apresentada não se insere nesse espírito nem garante, pelas suas 
consequências, a salvaguarda dos direitos dos colaboradores nem das suas legítimas 
expectativas.� -----------------------------------------------------------------------------------------------  
4.4.MAPA DE ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS OU ACTIVIDADES DOS 
TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE NELAS � CONHECIMENTO  
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---- A Câmara tomou conhecimento do Mapa de Atribuição de Competências ou Actividades 
dos Trabalhadores do Município de Nelas, o qual fica anexo a esta acta (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

5 � CONTABILIDADE 
 

5.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2010 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2010, n.ºs 26 e 27, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, n.ºs 23 e 24, as 
quais ficam anexas a esta acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------- 
5.2.APROVAR A PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2011 
---- Presente a proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para o ano 
de 2011, a qual fica anexa a esta acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -----------------
----- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas deu uma breve explicação 
sobre a Proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para o ano de 
2011, afirmando que foi uma proposta de Orçamento muito difícil de fazer pois prevêem-se 
mais cortes da parte da Administração Central. Afirmou, também, que era uma proposta de 
Orçamento realista e equilibrada, que previa bonificações para várias obras. Afirmou, ainda, 
que era uma proposta de Orçamento que permitia ao Executivo Municipal cumprir as suas 
atribuições e competências, pagar aos funcionários da Autarquia e ter verbas disponíveis para 
se poder candidatar aos fundos do QREN. --------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amara afirmou que tinha pedido documentos em 
Novembro para assim poder analisar a execução orçamental de 2010 e poder prever o 
Orçamento do ano seguinte. Afirmou, também, que tinha um completo desconhecimento da 
execução do Orçamento Municipal de 2010 e que o mapa de execução orçamental e o 
balancete analítico deveriam ser documentos a serem presentes às reuniões de Câmara para 
assim poder analisar a real situação financeira da Autarquia. ----------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara respondeu ao Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral afirmando que em devido tempo foi-lhe enviado um ofício informando-o que a 
Secção de Contabilidade não podia disponibilizar os documentos solicitados porque estavam 
a elaborar a proposta de Orçamento Municipal para o ano de 2011. --------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que aceitaria o conteúdo do 
ofício que a Senhora Presidente da Câmara mandou escrever se nesse ofício não fosse 
insinuado que a informação solicitada já lhe tinha sido disponibilizada, visto que a Senhora 
Presidente da Câmara conseguia ver na relação mensal de pagamentos, presente nas reuniões 
de Câmara, a execução orçamental. Afirmou, também, que devido a essa falta de informação 
ia votar contra a proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para o ano 
de 2011. Afirmou, ainda, que a Senhora Presidente da Câmara queria encobrir as contas da 
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- A Senhora Presidente afirmou que as contas da Câmara Municipal estavam a ser 
reequilibradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que votava contra a proposta 
apresentada baseado na falta de informação, mas que esse voto contra não queria dizer que 
fosse contra a execução de qualquer obra. Afirmou, ainda, que não constavam na proposta do 
Orçamento verbas para as obras de: Construção do Lar de Idosos; Variante de acesso ao IC 12 
e a Construção do Centro Educativo, todas em Canas de Senhorim. --------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que gostaria de ter visto o Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral preocupado com a execução de obras em Canas de Senhorim nos anos de 
2003 e 2004. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que devolvia essa insinuação à 
Senhora Presidente da Câmara. De seguida, questionou o Executivo Municipal do porquê de 
estar previsto, na parte das receitas, um milhão de euros de venda de terrenos. -------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral que esse milhão de euros referia-se a venda de 
edifícios e não a venda de terrenos. ---------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo Municipal no 
sentido de saber quais os edifícios que estava a prever vender e perguntou se seriam as 
Escolas, visto que, toda a Câmara estaria contra o encerramento das mesmas. ------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal é que andava a lutar 
contra o encerramento das Escolas e que gostava de saber a opinião dos Senhores Vereadores 
do Partido Socialista sobre esse assunto. ----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Executivo Municipal 
empolava as receitas da proposta de Orçamento Municipal para o ano de 2011 e que depois 
andava a correr atrás do prejuízo. Afirmou, também, que na proposta de Orçamento para 2011 
estavam incluídas obras que já foram concluídas, que, assim, de facto era difícil fazer 
orçamentos, incluindo despesas do ano anterior. Afirmou, ainda, que a proposta de Orçamento 
para 2011 era mais do mesmo, com receitas empoladas. --------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral falou na falta de obras para a Freguesia de 
Canas de Senhorim e ele respondia dizendo que já se fizeram mais obras nestes dois últimos 
mandatos nas Freguesias de Canas de Senhorim e de Senhorim, do que nos últimos 20 anos. 
Em relação à Variante de acesso ao IC 12, Quinta da Boiça � Cemitério de Canas de 
Senhorim, foi prometido pela E.P. � Estradas de Portugal que essa obra seria paga com 
dinheiros da Administração Central e pediu ao referido Senhor Vereador para exercer a sua 
influência junto do Governo Central para ser executado o troço do IC 12 Canas de Senhorim � 
Mangualde e assim seria feita a referia obra Quinta da Boiça � Cemitério de Canas de 
Senhorim, também conhecida por Estrada Canas de Senhorim � Póvoa de Santo António - 2.ª 
Fase. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Senhor Vice-Presidente 
da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, pensava que o ofendia com o seu tom de voz 
e com o seu estilo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
que ofendia o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral era o conteúdo das suas 
intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que antes de haver traçado para 
o IC 12 Canas de Senhorim � Mangualde já havia projecto para a obra Estrada Canas de 
Senhorim � Póvoa de Santo António � 2.ª Fase. ------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para 
o ano de 2011, foi a mesma aprovada, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora 
Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores 
Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, 
Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva 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. ---------------------------------------------------------------- 
---- 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: --------------- 
---- �Em 4 de Novembro foram solicitados à Senhora Presidente da Câmara alguns 
documentos contabilísticos, cuja análise, em nosso entender, é indispensável para a 
apreciação das propostas de Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2011. -------------
---- Trata-se de mapas de execução orçamental e das GOPs e de balancetes das principais 
contas da contabilidade e de terceiros, que possam dar uma ideia da evolução mensal das 
referidas execuções e da situação patrimonial e endividamento da Autarquia perante terceiros. 
---- Tal informação financeira, em nossa opinião, deveria ser facultada à Câmara todos os 
meses, como aliás mandam as boas normas contabilísticas e decorre do espírito da lei. ---------
---- A Senhora Presidente da Câmara negou o acesso a esses documentos, invocando 
indisponibilidade dos serviços. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, os documentos pedidos são meras listagens retiradas directamente da aplicação 
informática e já pré-formatadas, portanto sem necessidade de nenhum tratamento ou dispensa 
exagerada de tempo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Também invocou a Senhora Presidente que algumas informações são prestadas nas 
primeiras reuniões de cada mês, através da listagem de pagamentos a terceiros e da exibição 
dos documentos correspondentes. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Tal não é verdade, uma vez que esta informação nada tem a ver com a situação 
patrimonial, expressa em balancetes, com a evolução de dívidas a terceiros e muito menos 
com as execuções orçamentais. --------------------------------------------------------------------------- 
---- É certo que das Contas do Exercício do ano anterior consta essa informação agregada e 
referida à data de 31 de Dezembro, mas o que se pretende é fazer uma análise da evolução 
mensal de todos esses indicadores. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Julgamos ter direito a fazer essa análise, ao acesso a esses documentos e a toda a 
informação que nos permita saber, em cada momento, a situação financeira e patrimonial da 
Autarquia, bem assim como saber do nível de execução de Orçamento e Grandes Opções do 
Plano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Essas informações, que reportamos de muito importantes, foram-nos negadas pela 
Senhora Presidente, negando assim um direito e desrespeitando o estatuto dos vereadores da 
oposição, que assim ficam inibidos de poder cumprir o seu dever de fiscalização das contas e 
da actividade do Município. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sem abdicar da possibilidade de apresentar uma declaração de voto que justifique o nosso 
voto contra estes dois documentos, logo que seja possível a análise das informações pedidas, 
entendemos que a omissão de informações desta natureza indicia uma situação financeira 
difícil, mesmo após o recurso a um plano de saneamento financeiro, expressa aliás no 
endividamento bancário de quase 12 milhões de euros, que pretendemos clarificar o quanto 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Obviamente que o nosso voto contra não significa, de forma alguma, qualquer oposição à 
realização de projectos e investimentos, que apenas pecam por escassos, tendo em conta o 
valor global do Orçamento, limitado pela inclusão de despesas que ocorreram em anos 
anteriores, no Orçamento e GOPs de 2011.� ----------------------------------------------------------                                                                                                                      
5.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Novembro de 2010, 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 nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exª. 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, 
Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, 
Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 2010/2011: --------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Setembro de 2010 � 360,00 �; -------------------- 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Setembro de 2010 � 47,50 �; ------------- 
---- TOTAL: 407,50 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: -------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas (Férias de Verão): Julho de 2010 � 367,50 �; ------------------ 
---- TOTAL: 367,50 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas - Escola Secundária de Nelas: ----------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Setembro de 2010 � 712,32 �; ---------------------------------- 
---- TOTAL: 712,32 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Setembro de 2010 � 352,80 �; ------------------
---- TOTAL: 352,80 �.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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, Santa Casa da Misericórdia de 
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Santar, Agrupamento de Escolas de Nelas - Escola Secundária de Nelas e Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------------------------- 
5.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Novembro de 2010, 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 Folhadal, Nelas, Moreira, Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do 
Lobo, Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2010/2011: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Setembro de 2010 � 275,00 �; --------------------------------
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Setembro de 2010 � 267,50 �; -------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Setembro de 2010 � 1.941,30 �; -------------------- 
---- TOTAL: 2.483,80 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Pólo Fojo: Setembro de 2010 � 314,13 �; --------------- 
---- TOTAL: 314,13 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas: ----------------------------------------------------------------- 
---- - Escola Secundária de Nelas - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Setembro de 2010 � 
888,72 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola EB 2,3 Dr. Fortunato de Almeida � Comparticipações relativas aos alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo de 2010/2011): Setembro de 2010 � 1.135,15 �; -------
---- TOTAL: 2.023,87 �.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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, Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim e Agrupamento de Escolas de Nelas. -------------------------------------------- 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
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6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 03 e 23 de Novembro de 2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo VI), fazendo dela 
parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 03 e 23 de Novembro de 2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo VII), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços 
Administrativos de Obras Particulares no período compreendido entre 30 de Outubro de 2010 
e 22 de Novembro de 2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo VIII), fazendo dela parte 
integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 03 e 23 de Novembro de 2010, a qual 
fica anexa à acta (Anexo IX), fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------
6.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: RIBEIRA, FREGUESIA 
DE CARVALHAL REDONDO. REQUERENTES: ISABEL MARIA PINTO SIMÃO E 
JOSÉ LAURINDO PINTO SIMÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de Novembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
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---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Ribeira, Freguesia de Carvalhal Redondo. Requerentes: Isabel Maria Pinto Simão e José 
Laurindo Pinto Simão. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 à �Ribeira�, artigo n.º 894, localizado em Carvalhal 
Redondo, sendo ½ a favor de cada um. ----------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------------------
--- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes 
com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Isabel Maria Pinto Simão e José Laurindo Pinto 
Simão, do prédio rústico, sito à �Ribeira�, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de 
Carvalhal Redondo, sob o artigo número 894, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------- 
 6.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: VALE VAGUEIRO � 
VILA RUIVA, FREGUESIA DE SENHORIM. REQUERENTES: MARIA DE 
LURDES VENTURA DE AMARAL HENRIQUES E MARIA ISABEL VENTURA 
AMARAL RODRIGUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Novembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Vale Vagueiro � Vila Ruiva, Freguesia de Senhorim. Requerentes: Maria de Lurdes Ventura 
de Amaral Henriques e Maria Isabel Ventura Amaral Rodrigues. ---------------------------------- 
---- 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 



 
Fls.__________ 

Reunião de 02-12-2010 

 

33

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. As duas requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Vale Vagueiro�, artigo n.º 285, localizado em 
Vila Ruiva, sendo ½ a favor de cada um. --------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------------------
--- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes 
com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome das requerentes Maria de Lurdes Ventura de Amaral Henriques e 
Maria Isabel Ventura Amaral Rodrigues, do prédio rústico, sito ao �Vale Vagueiro�, em Vila 
Ruiva, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Senhorim, sob o artigo número 285, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----- 
 

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

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às dezasseis horas e vinte cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz 
alta por mim, _____________________________________________, Coordenador Técnico 
de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
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 e Arquivo, 
 

__________________________________________ 
 


