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ACTA N.º 13 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM OITO DE JUNHO DE DOIS MIL 
E DEZ  

 
---- Aos oito dias do mês de Junho 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 Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa 
Paiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com seis votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges 
Amaral, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. 
Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada em 25 de Maio de 2010, 
a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas declarou que se absteve 
na votação da acta da reunião ordinária pública, realizada em 25 de Maio de 2010, por não ter 
estado presente nessa reunião. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 154.426,67 � (cento e cinquenta e quatro mil 
quatrocentos e vinte e seis euros e sessenta e sete cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 232.757,46 � (duzentos e trinta e dois mil setecentos e cinquenta e sete euros e 
quarenta e seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Ligação da Rotunda das Eiras á E.N. n.º 234, em Nelas � Lista de erros e omissões � 
Ratificação; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Ligação da Rotunda das Eiras á E.N. n.º 234, em Nelas � Prorrogação de prazo � 
Ratificação; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Virtualização de receitas provenientes de taxas � Taxas de saneamento, resíduos sólidos 
urbanos e fornecimento de água � Aprovação; ---------------------------------------------------------  
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---- Autorização de despesas para a Semana do Município � Proposta de deliberação � 
Aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou uma proposta de moção referente ao 
processo de encerramento de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Nelas, 
com menos de 21 alunos. ----------------------------------------------------------------------------------  
---- Seguidamente, o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, leu a 
proposta, atrás referida, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------
---- �O processo de encerramento de Escolas do 1.º CEB do nosso Concelho tem sido bastante 
controverso e conflituoso por imposição do Governo que mantém o procedimento de não 
ouvir previamente os interessados. É inadmissível que ainda não se tenha passado um ano 
sobre o compromisso obtido com a DREC para que o encerramento das escolas do concelho 
se realizasse apenas com a construção de novos centros escolares e já somos confrontados 
com mais uma decisão unilateral do Governo para encerrar �a régua e esquadro� as escolas de 
Moreira e Vila Ruiva, do Agrupamento de Escolas Fortunato de Almeida e as Escolas de Vale 
de Madeiros e Póvoa de Santo António, do Agrupamento de Escolas Dionísio Augusto 
Cunha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta postura do Governo, no nosso entender, afronta os reais interesses dos alunos e as 
expectativas das famílias, colocando em causa a qualidade do ensino que todos desejamos 
para os nossos alunos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, considerando que: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - O Governo ignorou a opinião da autarquia contra a proposta de encerramento de escolas 
do 1.º CEB, durante a reunião para definição da rede de oferta de escolas e formação para o 
ano lectivo 2010/2011, e o acordo obtido nessa reunião que ia no mesmo sentido; --------------
---- - A Resolução do Conselho de Ministros que apenas prevê o encerramento de escolas com 
o consentimento das autarquias; -------------------------------------------------------------------------- 
---- - Esse encerramento, segundo a palavra da Senhora Ministra da Educação, só se realizará 
quando a escola de acolhimento possuir todos os requisitos necessários e estar em pleno 
funcionamento; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O transporte de crianças deve ser feito em total segurança e que o mesmo não se 
encontra assegurado; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O encerramento, uma medida excepcional que acentuará o despovoamento e a 
desertificação nas freguesias, dever-se-á analisar caso a caso, envolvendo, obrigatoriamente, 
Pais/Encarregados de Educação e Autarcas; ------------------------------------------------------------ 
---- - Este encerramento contraria a carta educativa recentemente aprovada e homologada pelo 
Ministério da Educação; ----------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 08-06-2010 

 

3

---- - O Governo está a faltar ao compromisso estabelecido, no ano passado, com a Autarquia 
e com a comunidade educativa de só proceder ao encerramento de escolas de acordo com os 
planos de construção dos novos centros escolares; ---------------------------------------------------- 
---- - Esta medida é excepcionalmente tomada, com a concordância de todos os intervenientes, 
é necessário que o Governo transfira para o Município de Nelas as verbas correspondentes aos 
custos desta mudança; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A conclusão da construção do novo centro escolar decorrerá durante o próximo ano 
lectivo, não se deverá proceder a qualquer encerramento de escolas e transferência de alunos 
para as novas instalações, a bem da sua estabilidade e bom aproveitamento. ----------------------
---- Por fim, considerando que a informação proveniente da Senhora Directora Regional do 
Centro, Dr.ª Helena Libéria, coloca em causa o superior interesse das crianças e contraria os 
compromissos assumidos pelo Governo com a Autarquia, manifestamos a nossa frontal 
oposição ao encerramento de Escolas do 1.º CEB no Concelho e propõe-se que seja dado 
conhecimento destas razões ao Senhor Presidente da Assembleia da República, aos Grupos 
Parlamentares com assento na Assembleia da República, ao Senhor Primeiro Ministro e à 
Senhora Ministra da Educação e que tudo faremos para que estes encerramentos não se 
realizem sem o consentimento de todos os intervenientes.� ------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que tinha tido uma reunião na Direcção 
Regional de Educação do Centro, onde tinha exposto os argumentos apresentados na moção 
atrás descrita e lamentava a naturalidade com que neste país se quebravam compromissos. 
Afirmou, ainda, que o Executivo Municipal ia manifestar-se contra o encerramento de Escolas 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho com menos de 21 alunos e que estava convicta 
que iria ganhar esta luta, visto que tinha promessa do Governo que as referidas Escolas só 
seriam encerradas com o consentimento da Autarquia. ----------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que há cerca de 
um ano atrás houve acordos entre o Município de Nelas e o Governo e que agora verificava 
que esses acordos tinham sido quebrados. -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
incentivava a população à indignação porque era uma aldrabice aquilo que o Governo estava a 
fazer ao encerrar Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico com menos de 21 alunos. Não 
incentivava à violência, mas sim à indignação. -------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou a Senhora Presidente da 
Câmara no sentido de saber que Escolas do Concelho é que iam encerrar. ------------------------
---- A Senhora Presidente informou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral que o 
Governo pretendia encerrar as Escolas Primárias de Moreira e Vila Ruiva, do Agrupamento 
de Escolas Fortunato de Almeida, de Nelas e as Escolas Primárias de Vale de Madeiros e 
Póvoa de Santo António, do Agrupamento de Escolas Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu um intervalo de cinco minutos 
para poder analisar a moção, proposta pelo Executivo e tomar uma posição sobre a mesma, 
tendo a Senhora Presidente da Câmara concedido esse intervalo. -----------------------------------
---- Retomados os trabalhos, a Senhora Presidente da Câmara pôs à votação a proposta de 
moção atrás descrita, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -----------------------------
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---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou a Câmara que, 
no âmbito da adesão do Município de Nelas à Associação de Municípios Portugueses do 
Vinho, decorreu em Itália um concurso de vinhos, tendo sido atribuídas as medalhas aos 
produtores do Concelho de Nelas, que a seguir se indicam: ------------------------------------------ 

Produtor  Vinho  Medalha 
Fontes da Cunha Fontes da Cunha � Munda 2007 Ouro 

Fontes da Cunha � Munda 2008 Prata 
Quinta da Fata Quinta da Fata � Tinto 2007 Prata 

Adega Cooperativa Fernão Gonçalves Reserva 2006 Prata 
Dão Sul Cabriz Reserva 2006 Prata 

---- A Câmara congratulou-se com a atribuição das medalhas de ouro e de prata atribuídas aos 
produtores de Vinho do Dão do Concelho de Nelas e aprovou, por unanimidade, um voto de 
louvor às firmas produtoras dos vinhos premiados, atrás indicados. ------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, informou a 
Câmara que também decorreu na Suíça um concurso de queijos de montanha, tendo sido 
atribuída uma medalha de ouro a um produtor de queijo de Vilar Seco. ---------------------------
---- A Câmara congratulou-se com a atribuição desta medalha de ouro e deliberou, por 
unanimidade, aprovar um voto de louvor ao produtor do referido queijo. -------------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 

1.1.HABITAÇÃO SOCIAL EM NELAS � CONSTRUÇÃO DE 36 FOGOS � AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA � APROVAÇÃO 
---- Presente um auto de recepção definitiva, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Auto de Recepção Definitiva da obra de �Habitação Social em Nelas � Construção de 36 
fogos�, adjudicada à firma �Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª�, pela importância de 
1.325.321,74 � (um milhão trezentos e vinte e cinco mil trezentos e vinte e um euros e setenta 
e quatro cêntimos), S/IVA. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aos dezassete dias do mês de Maio do ano de dois mil e dez, compareceram no local em 
que se executou a obra acima mencionada, em Nelas, Freguesia de Nelas, 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 Borges, 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 executados sem anomalias aparentes, 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.� ----------------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Habitação Social em Nelas � Construção de 36 fogos�, atrás descrita, bem como libertar as 
respectivas garantias da obra. ----------------------------------------------------------------------------- 
1.2.HABITAÇÃO SOCIAL EM NELAS � CONSTRUÇÃO DE 36 FOGOS � CONTA 
FINAL � APROVAÇÃO 
---- Presente a Conta Final da obra �Habitação Social em Nelas � Construção de 36 fogos�, 
adjudicada à firma �Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª�, no valor total final de 
1.493.973,59 � (um milhão quatrocentos e noventa e três mil novecentos e setenta e três euros 
e cinquenta e nove cêntimos), S/IVA. ------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra de �Habitação 
Social em Nelas � Construção de 36 fogos�, atrás referida. ------------------------------------------ 
1.3.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS Á E.N. N.º 234, EM NELAS � LISTA DE 
ERROS E OMISSÕES � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 18 de Novembro de 2009, que a seguir se transcreve: -------------------------
---- �Aprovado� --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na Acta referente ao concurso público para execução da empreitada da �Ligação 
da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas, nos termos do artigo 130.º, do CCP, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que a seguir se transcreve: -----------------------
---- �Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e nove reuniu, pelas dez 
horas, o Júri de condução de procedimentos para formação de contratos a que se refere o 
artigo sexagésimo sétimo do Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e 
nove de Janeiro, constituída pelo Presidente Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques e os 
Membros efectivos, Eng.º Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira e Eng.ª Susana Maria Daniel 
Abrantes Mesquita, designações feitas por deliberação de trinta de Setembro de dois mil e 
oito, a fim de proceder à análise dos erros e omissões apresentados pelas firmas �Oliveiras, 
S.A.� e �Vibeiras � Projectos e Obras de Arquitectura Paisagística�, referentes ao �Concurso 
Público Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. 234, em Nelas�.---------------------------------------
---- I. Lista de erros e omissões apresentadas pela firma �Oliveiras, S.A., relativamente ao � 
Capítulo 02 � Rede de Colectores de Águas Pluviais: -------------------------------------------------
---- Art.º 02.02.04 � Execução de caixas de visita completas com laje de fundo em betão liso, 
anéis e cone de betão centrifugado rematado a argamassa, tampa e aro em ferro fundido tipo 
RC DN600 da Pont-à-Mousson, chumbado ao anel e ligações às tubagens, de acordo com 
pormenores desenhados. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 38 caixas de visita em vez de 35; ------------------------------------------------------------------ 
---- Art.º 02.02.06 � Execução de ramais de ligação de sarjetas em manilhas de betão 
centrifugado DN200, incluindo abertura e tapamento de valas conforme pormenores 
desenhados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Em vez de �manilhas de betão centrifugado DN 200�, � PVC rígido DN 250/SN4�.                    
---- Decisão do Júri: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Júri analisou a lista de erros e omissões apresentada, tendo deliberado que o exposto 
pela firma é procedente, pelo que a redacção dos artigos 02.02.04 e 02.02.06 a considerar para 
efeitos de concurso passará a ser a seguinte: ----------------------------------------------------------- 
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---- - Art.º 02.02.04 � Execução de caixas de visita completas com laje de fundo em betão 
liso, anéis e cone de betão centrifugado rematado a argamassa, tampa e aro em ferro fundido 
tipo RC DN600 da Pont-à-Mousson, chumbado ao anel e ligações às tubagens, de acordo com 
pormenores desenhados. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 38 unidades. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Art.º 02.02.06 � Execução de ramais de ligação de sarjetas em PVC rígido DN 250/SN4, 
incluindo abertura e tapamento de valas conforme pormenores desenhados. ----------------------
---- - 500,00 m. l ------------------------------------------------------------------------------------------ - 
---- II. Erros e Omissões apresentados pela firma VIBEIRAS: --------------------------------------
---- Lista de erros -----------------------------------------------------------------------------------------  
---- Depois de analisados, o Júri deliberou o seguinte: ------------------------------------------------
---- As peças apresentadas a concurso consideram-se suficientes para a interpretação do 
projecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A referência à �Rua dos Heróis Lusitanos� não foi considerada pelo Júri atendendo a que 
não há qualquer rua com este nome na evolvente, nem é referida no projecto. --------------------
---- - Em relação aos erros e omissões apontados nas medições dos capítulos 01- Arruamentos 
e 02- Rede de colectores de Águas Pluviais, o Júri deliberou o seguinte: --------------------------
---- 01 � Arruamentos; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 01.02 � Pavimentações; ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 01.02.01 � Onde se lê 18.850,00 m2 deverá ler-se 21.178,00 m2. -------------------------------
---- 01.02.03 � Onde se lê 22.900,00 m2 deverá ler-se 25.228,00 m2. -------------------------------
---- 01.02.04 � Onde se lê 18.850,00 m2 deverá ler-se 21.178,00 m2. -------------------------------
---- 01.02.05 � Onde se lê 26.450,00 m2 deverá ler-se 28.778,00 m2. -------------------------------
---- 01.02.06 � Onde se lê 22.400,00 m2 deverá ler-se 24.728,00 m2. -------------------------------
---- 01.02.07 � Onde se lê 4.580,00 m. l. deverá ler-se 6.315,00 m. l. ------------------------------
---- Capítulo 01.03 � Diversos ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 01.03.01 � O muro referido neste artigo localiza-se entre os perfis P14 e P22. 02 � Rede 
de Colectores de Águas Pluviais. ---------------------------------------------------------------------- --
---- A largura da vala considerada no projecto respeita o disposto no art.º 26.º do Decreto 
Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto, pelo que os artigos 02.01.02, 02.01.03, 02.01.04 e 
02.01.05 deverão manter-se tal como previsto no mapa de medições. ------------------------------
---- - Art.º 02.02.03 � Idem no dreno/colector em PVC � U DN 315 tipo Sirowell ou similar, 
incluindo todos os acessórios e trabalhos de ligação --------------------------------------------------
---- Deverá passar a ter a seguinte redacção: -----------------------------------------------------------
---- - Art.º 02.02.03 � Idem no dreno/colector em betão centrifugado DN 400 mm, incluindo 
todos os acessórios e trabalhos de ligação. --------------------------------------------------------------
---- - 536,00 m ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Art.º 02.02.04 � Rectificado pela decisão do Júri face à lista de erros e omissões 
apresentada pela firma �Oliveiras, S.A.�. ---------------------------------------------------------------
---- - Art.º 02.02.06 � Rectificado pela decisão do Júri face à lista de erros e omissões 
apresentada pela firma �Oliveiras, S.A.�. --------------------------------------------------------------- 
---- Lista de Omissões ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 01.01. Terraplanagens --------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 01.01.04 � Escarificação de pavimentos existentes ----------------------------------------------- 
---- - 450,00 m2 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 01.01.05 � Escavação em abertura de caixa em pavimentos ------------------------------------- 
---- - 14.952,00 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 01.01.06 � Demolição de pavimentos/construções nas intercepções das rotundas 1 e 3. ----
----- Decisão do Júri: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Por lapso, a área de escarificação apenas foi considerada na pavimentação. 
---- Assim, o Capítulo 01 � ARRUAMENTOS deverá ser complementado com o Art.º 
01.01.04. � Escarificação de pavimentos existentes ---------------------------------------------------
---- - 450,00 m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - As omissões apresentadas 01.01.05 e 01.01.06 não foram consideradas pelo Júri devido 
ao movimento de terras não fazer parte do concurso, estando previsto unicamente a colocação 
de tout-venant, operação que não necessita de abertura de caixa. -----------------------------------
---- Em relação à omissão 01.01.06 apresentada, o Júri deliberou não considerar este artigo. --
---- 04 � Rede Geral de Distribuição de Água ----------------------------------------------------------
---- 04.02 � Tubagens em geral ---------------------------------------------------------------------------
---- 04.02.06 � Ramais domiciliários completos -------------------------------------------------------
---- - 6 unidades. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Decisão do Júri: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O Júri deliberou não considerar esta omissão apresentada. 
---- Nada mais havendo a tratar, elaborou-se a presente acta que vai ser assinada por todos os 
membros do Júri.� ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.4.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS Á E.N. N.º 234, EM NELAS � 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 30 de Setembro de 2009, que a seguir se transcreve: ---------------------------
-- �Aprovo� --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na Acta referente ao concurso público para execução da empreitada da �Ligação 
da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas, nos termos do artigo 130.º, do CCP, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que a seguir se transcreve: ----------------------- 
---- �Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e nove reuniu, pelas dez horas, o 
Júri de condução de procedimentos para formação de contratos a que se refere o artigo 
sexagésimo sétimo do Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove de 
Janeiro, constituída pelo Presidente Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques e os 
Membros efectivos, Eng.º Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira e Eng.ª Susana Maria Daniel 
Abrantes Mesquita, designações feitas por deliberação de trinta de Setembro de dois mil e 
oito, a fim de deliberar a prorrogação de prazo originada pela apresentação de listas de erros e 
omissões referentes ao �Concurso Público Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. 234, em 
Nelas�.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, o Júri deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo para apresentação das 
propostas, até às dezasseis horas do dia oito de Outubro de dois mil e nove, sendo o acto 
público no dia nove de Outubro de dois mil e nove no local e hora anteriormente indicados. -- 
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---- Nada mais havendo a tratar, elaborou-se a presente acta que vai ser assinada por todos os 
membros do Júri.� ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2 � EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
2.1.ACTIVIDADE DE ANIMAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 
2010 � BALANÇO FEITO PELO COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DO 1.º 
CICLO DE NELAS � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Maio de 2010, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Actividade de Animação para os dias 15 e 16 de Abril � Balanço feito pelo Coordenador 
de Departamento do 1.º Ciclo de Nelas. ----------------------------------------------------------------- 
---- Informa-se V.ª Ex.ª que, no passado dia 6 de Maio de 2010, recebeu este Serviço, através 
de e-mail, um balanço das actividades de animação, realizadas no Edifício Multiusos, através 
do Coordenador do 1.º Ciclo de Nelas, Professor Armando Morais, na sequência da Semana 
do Patrono do Agrupamento de Escolas de Nelas. -----------------------------------------------------
---- Nesse e-mail, o Coordenador espelhou o seu agradecimento, em nome pessoal e de todos 
os professores, auxiliares e alunos a todos os intervenientes na actividade programada. --------
---- Segue, em anexo, cópia dessa missiva.� ------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, um e-mail, datado de 6 de Maio de 2010, do Senhor Professor 
Armando Morais, Coordenador de Departamento do 1.º Ciclo de Nelas, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Venho por este meio e em meu nome pessoal, de todos os professores, auxiliares e 
alunos do 1.º Ciclo de Nelas, agradecer, de forma muito reconhecida, os excelentes momentos 
que nos foram proporcionados pelos animadores Carlos Henriques e Luís Ribeiro, nos dias 15 
e 16 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Agradecemos, também, ao técnico de som, Jorge Henriques, à equipa da Rede Social, na 
pessoa da Dr.ª Ana Cláudia e Biblioteca da Câmara Municipal, na pessoa da Dr.ª Paula 
Vitória, à equipa dos Serviços Educativos, na pessoa da Dr.ª Sónia Boloto e à equipa de 
transportes que de, um modo profissional e empenhado, ajudaram a que os nossos alunos 
tivessem momentos de formação pessoal diversificado.� --------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
 

3 � DIVERSOS 
 
3.1.IC 37 � VISEU(IP5/A25)/SEIA (IC 7) � AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
� APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 28 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de Parecer Externo. Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2178. 
Projecto: �IC37 � Viseu (IP5/A25/Seia (IC7)� � Estudo Prévio. ------------------------------------
---- I Solicita a �Agência Portuguesa do Ambiente� parecer da Autarquia sobre o Projecto 
�IC37 � Viseu (IP5/A25)/Seia (IC7)� � Estudo Prévio. ----------------------------------------------- 
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---- I. Descrição --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Processo de Avaliação de Impacte Ambiental, para o traçado do IC 37 apresenta duas 
soluções: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Solução 1 � Esta solução desenvolve-se a sul de Nelas e intersecta a estrada Santar � 
Moreira onde propõe um nó, as estradas Carvalhal Redondo � Moreira, Carvalhal Redondo � 
Aguieira, nó no IC12, a estrada Nelas � Canas de Senhorim, depois da ponte do Caminho de 
Ferro e a estrada Folhadal � Caldas da Felgueira onde propõe outro nó. ---------------------------
---- b) Solução 2 � Esta solução desenvolve-se a Norte de Nelas e propõe 3 nós no seu traçado 
� na estrada Santar � Mangualde, outro no IC 12 e o último junto das Carvalhas (Senhorim). -
---- II. Antecedentes ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em relação às várias soluções propostas para os traçados dos IC 6, IC 7 e IC 37, a Câmara 
Municipal, em reunião de 30/09/2008, para o traçado do IC 37, deliberou preferir a solução a 
Norte de Nelas com inclusão de um nó no IC 12 e com possibilidade de ligação E. N. n.º 234. 
---- Em reunião de 14/04/2009, para o traçado do IC 37, deliberou novamente preferir a 
solução a Norte de Nelas, com inclusão de um nó no IC 12 e com possibilidade de ligação à 
E.N. n.º 234, com as recomendações expressas em reunião com os técnicos da EP, Amb & 
Veritas e Projectope. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------
---- Julga-se que a solução 1 (a Sul de Nelas) irá ter implicações de ordem urbanística ao 
atravessar o contínuo urbano Carvalhal Redondo � Moreira e Carvalhal Redondo � Aguieira. -
---- A Solução 2 (a Norte de Nelas) não apresenta os inconvenientes da Solução 1, 
desenvolvendo-se junto do limite do Concelho. Além disso permitirá acesso directo à Zona 
Industrial de Nelas desde que seja contemplado o acesso a esta Zona Industrial a partir do nó 
previsto no IC 12. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face ao exposto e salvo melhor opinião, julgo que é de manter as decisões anteriores a 
favor do traçado a Norte de Nelas, com ligação á E. N. n.º 234, ou seja, a Solução 2 
apresentada no Processo de Avaliação de Impacte Ambiental, em virtude de permitir o acesso, 
de forma rápida, à Zona Industrial de Nelas e à E. N. n.º 234. --------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o assunto em análise já tinha sido discutido 
e analisado nas reuniões desta Câmara Municipal, realizadas em 30 de Setembro de 2008 e 
em 14 de Abril de 2009, tendo, também, a Assembleia Municipal pronunciado, em sua sessão 
extraordinária, realizada em 30 de Janeiro de 2008. Informou, também, que foram auscultados 
os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho, tendo os Senhores Presidentes de 
Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo, Nelas, Santar, Senhorim e Vilar Seco, indicado a 
Solução 2, e os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia de Aguieira, Canas de Senhorim, 
Lapa do Lobo e Moreira, indicado a Solução 1. De seguida, a Senhora Presidente da Câmara 
leu parte da informação dos Serviços Técnicos de Obras, acima descrita. -------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, em nome do Executivo 
Municipal, apresentou uma proposta alternativa, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �IC 37 � AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL � PROPOSTA -----------------------
---- Presente um Estudo relativo ao possível impacto ambiental da construção da Estrada de 
Ligação entre a A25 e o IC7, nas proximidades de Viseu e Seia e considerando a importância 
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estratégica que aquela via tem para o concelho de Nelas, constituindo-se hoje, a par da 
conclusão do IC12, como um eixo essencial para o bom desenvolvimento do concelho, à 
semelhança do que terão sido há algumas décadas as EN 231 e 234, importa analisar as duas 
propostas apresentadas e procurar encontrar a solução que melhor sirva os interesses do 
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ultrapassada que foi a primeira fase em que se colocavam, para aquele eixo três hipóteses, 
e durante a qual, quer a Câmara (por unanimidade), quer a Assembleia Municipal (por grande 
maioria) se pronunciaram, sendo à época favoráveis a um cenário que levasse o IC37 a passar 
a Norte/Nascente de Nelas, parece-nos que tendo em conta as propostas que constam do 
documento em análise continua a ser essa a melhor solução. Com efeito a denominada 
�Solução 2�, deixa quase intocado o concelho, passando sempre muito próxima dos seus 
limites (excepção feita à freguesia de Senhorim, que no entanto é �cortada� numa zona de 
baixa densidade populacional), não tendo impacto nas zonas de crescimento das localidades. 
Já relativamente à �Solução 1�, a mesma divide claramente o concelho em duas partes, 
atravessando zonas amplamente povoadas, especialmente na região de Carvalhal Redondo, 
Aguieira e Moreira, afectando as grandes vinhas do concelho nas freguesias de Moreira, 
Santar e Aguieira. A favor desta �Solução 1� surgem, apesar do que já foi dito, duas 
vantagens de peso e que têm também de ser tidas em conta, o serviço mais próximo às 
localidades de Canas de Senhorim e Lapa do Lobo e, a previsão de um nó entre as Caldas da 
Felgueira e Folhadal, muito importante para o serviço especialmente daquela estância balnear 
(apesar de, na �Solução 2� a mesma poder ser servida pelo denominado �Nó de Carvalhal�, a 
cerca de 3 km da localidade). Compreendendo-se, assim que seja esta a opção preferencial 
para os habitantes e empresários daquelas regiões, sendo claramente legítima a sua pretensão. 
---- Analisando as duas soluções agora propostas parece-nos que ao concelho é indiferente a 
opção que se tome no trajecto após o quilómetro 22. Antes disso, ou seja no trajecto entre a 
ligação a A25 e o �Nó de Paranhos�, verifica-se que ambas as soluções têm vantagens e 
desvantagens, nenhuma delas servindo devidamente o concelho. -----------------------------------
---- Posto isto e, atendendo a que a obra se encontra, infelizmente, ainda numa fase de 
estudos, atendendo às recentes declarações de membros do governo que, contrariamente ao 
que vem sendo garantido por outros, a obra em causa poderá ficar suspensa, adiando-se sine 
diae o seu início, não se prevendo que, o que agora se vai propor possa ser motivo para atrasar 
um projecto, já de si tão tardio, uma vez que não se propõe nada de novo, os membros da 
Câmara Municipal de Nelas, em permanência propõem que seja encarada uma solução mista. 
---- Solução essa que integrará a denominada �Solução 2�, entre a ligação à A25 e o �Nó de 
Nelas (nascente)�, partilhando depois o traçado do IC12 até ao �Nó de Nelas (Poente)�, junto 
à localidade de Urgeiriça, previsto na �Solução 1�, fazendo depois a ligação a Seia por todo o 
trajecto dessa �Solução 1�. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- As vantagens desta Opção Mista são para nós óbvias, a saber: ---------------------------------
---- - Aproveitar a ligação entre Nelas e Canas de Senhorim pelo IC12, reduzindo a distância 
de Estrada a construir de 24 km (entre o Nó de Teivas e o Nó de Paranhos em qualquer uma 
das soluções) para 21,5 km, nesta Solução Mista (11 km entre o Nó de Teivas e o Nó de Nelas 
e 10,5 km entre o Nó de Canas de Senhorim e o Nó de Paranhos); ---------------------------------
---- - Garantir o acesso tão próximo quanto possível a Viseu e à Serra da Estrela, às freguesias 
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de Canas de Senhorim e Lapa do Lobo e à estância termal das Caldas da Felgueira; ------------
---- - Garantir bons acessos às Zonas Industriais de Nelas; -------------------------------------------
---- - Impedir a divisão física do concelho e a criação de uma barreira arquitectónica e 
ambiental, que limitaria o desenvolvimento e crescimento de grande parte das localidades do 
concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Evitar a destruição de uma imensa mancha de vinhedos do concelho, cartaz económico e 
turístico do Concelho de Nelas e de toda a Região do Dão; ------------------------------------------
---- - Garantir que nenhuma freguesia seja prejudicada na sua ligação viária à sede de Distrito 
em virtude de, com esta solução, nenhuma localidade ficar a mais de 5 km de um nó de 
ligação ao eixo pelo qual se faz essa ligação. ----------------------------------------------------------- 
---- Considerando ser esta a solução que melhor defende os interesses do concelho, propõe-se 
à Câmara no sentido de deliberar propor às entidades competentes que a considere como boa e 
como forma mais viável (até economicamente) de construir este Itinerário Complementar, 
apelando à mais rápida tomada de decisão e, reforçando a urgência no início da obra.� ---------
---- Seguidamente, o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou 
alguns esclarecimentos acerca da proposta apresentada, pedindo, para isso, a ajuda do Senhor 
Eng.º Luís de Almeida. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o traçado apontado na Solução 1 ia cortar 
algumas vinhas de Santar e de Aguieira, que era importante salvaguardar o Vinho do Dão, 
que o referido traçado ia dividir o Concelho de Nelas ao meio, não permitindo a coesão 
territorial e que o traçado apontado na Solução 2, era menos prejudicial para as populações 
em termos de coesão do território e como não apanhava vinhas tinha menor impacto negativo 
e tinha melhores acessos à Zona Industrial de Nelas. Afirmou, ainda, que em relação aos 
acessos às termas das Caldas da Felgueira, isso nada tinha a ver com as pessoas virem, ou 
não, fazer tratamentos naquelas águas, pois entendia que para as pessoas que têm doenças 
respiratórias era mais importante o tratamento do que terem, ou não, bons acessos. ------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a apreciação que ele fazia, 
em relação às propostas que estavam em apreciação, partia de duas premissas, a primeira 
constatação era de que o IC37 não iria ser feito a curto prazo e a segunda constatação era de 
que nenhuma solução era consensual e que até havia uma certa radicalização. Afirmou, 
também, que a proposta apresentada pelo Executivo Municipal tinha algum mérito e também 
alguns pecados. Também afirmou que a solução 1 nunca foi ponderada porque tinha 
condicionantes ambientais, tinha proximidade com os Valinhos, com a zona de protecção das 
águas das Caldas da Felgueira, tinha demasiados túneis e viadutos e tinha demasiadas obras 
de arte. Afirmou, também, que o IC37 era uma alternativa à Estrada Nacional n.º 231, que a 
Solução 1 era um claro desvio a essa alternativa e um claro prejuízo para as zonas industriais. 
Afirmou, também, que, em relação à Solução 1, achava que o nó nas Caldas da Felgueira só 
seria vantajoso a muito longo prazo e que duvidava que a presença desse nó aproximasse as 
pessoas, pois, em seu entender, esse nó aproximava as pessoas das Caldas da Felgueira mas 
afastava-as de visitarem o resto do Concelho de Nelas. Afirmou, também, que era inaceitável 
que o acesso ao IC 37 fosse feito pelo traçado de auto-estrada IC 12, com portagens ou não, 
que isso era inaceitável pois tinha de se fazer sete quilómetros no IC12 para entrar no IC37. 
Afirmou, ainda, que a proposta alternativa apresentada pelo Executivo Municipal também 
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aumentava as desvantagens em relação à Freguesia de Senhorim, pelo que a Câmara, assim,  
já se estava a pronunciar num contexto diferente, pelo que fazia todo o sentido que ele, 
Vereador Adelino José Borges Amaral, apresentasse uma outra proposta alternativa, que 
passava a ler e que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A definição da rede viária municipal e a sua articulação com as redes nacionais principal 
(IPs) e complementar (ICs), bem assim como outras redes, como seja o caminho-de-ferro, 
assumem uma importância fulcral na implementação de uma estratégia de desenvolvimento 
do Concelho e de melhoria das condições de vida das suas populações. ---------------------------
---- Uma boa articulação de todas as redes permite elevar o seu nível de serviço, facilitando o 
acesso ao litoral, as ligações regionais, os movimentos pendulares de curto e médio curso, 
incluindo as deslocações entre os principais aglomerados populacionais do Concelho, como 
contributo para a sua coesão económica e social. ------------------------------------------------------
---- O aproveitamento das vias de comunicação e a sua articulação, potenciando o papel das 
diversas actividades económicas, esteve sempre ligado ao nível de desenvolvimento que o 
Concelho de Nelas atingiu. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos últimos anos essa estratégia foi abandonada, não só pela perda de importância do 
caminho de ferro, mas também por opções erradas que a Autarquia assumiu, em especial a 
mudança do traçado do IC12 de sul para norte, desfazendo assim a possibilidade da 
interligação deste eixo com a ligação a Viseu e Seia (agora IC37) e com o caminho de ferro, 
numa altura em que se discute a sua revalorização, em especial da recuperação da Linha da 
Beira Alta. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em nossa opinião, a mudança de traçado do IC12 e qualquer das opções propostas para o 
traçado do IC37, agora em discussão, não se enquadram nessa estratégia de articulação e 
integração das redes de comunicações. ------------------------------------------------------------------ 
---- Com efeito, tendo por base alguns critérios de avaliação, como sejam: -----------------------
---- - A aptidão de cada uma das soluções para substituir a actual EN231; ------------------------
---- - A interligação dos traçados alternativos com a rede viária concelhia; ------------------------
---- - A complementaridade com outras redes, em especial ferroviária; ----------------------------
---- - As descontinuidades territoriais que cada solução possa provocar; ---------------------------
---- - Os impactes ambientais; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Os benefícios da sua utilização para: -------------------------------------------------------------- 
---- - As diversas zonas industriais, ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Os principais aglomerados urbanos, --------------------------------------------------------------- 
---- - Os diversos locais de interesse económico e turístico, ------------------------------------------
---- - Todas as Freguesias do Concelho e a população em geral. ------------------------------------
---- Nenhuma das soluções é aceitável. ------------------------------------------------------------------
---- A solução 2 aproxima-se mais da proposta que apresentámos, em fase de avaliação 
ambiental estratégica do Plano Rodoviário Nacional na Região Centro Interior. No entanto, 
com o desvio do traçado para nascente e consequente afastamento dos principais aglomerados 
urbanos e zonas de interesse económico e turístico, esta solução não satisfaz minimamente os 
factores críticos para a tomada da decisão, acima indicados. ----------------------------------------- 
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---- Também a consulta pública e a discussão à volta dos traçados alternativos revelou a falta 
de qualidade de ambas as propostas e a ausência de consenso em torno de qualquer delas. -----
---- Em primeiro lugar a expectativa de perfil, com quatro faixas de rodagem, saiu frustrada, 
uma vez que a proposta contempla um perfil com apenas duas faixas de rodagem, o que nos 
parece insuficiente, comparando com outras vias de construção recente e com importância 
menor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Não querendo pôr em causa os critérios de ordem técnica que levaram à escolha do perfil, 
parece óbvio que no mínimo a solução deveria ter três faixas, sendo a terceira no sentido 
ascendente, alternadamente, com separador de sentidos, tendo em conta o volume de tráfego e 
a perigosidade que advém das ultrapassagens. As colisões frontais são, como se sabe, uma das 
maiores causas de acidentes graves na EN 231. -------------------------------------------------------- 
---- A optimização das distâncias a percorrer, nomeadamente até à sede do distrito, Viseu, está 
longe de ser aceitável por qualquer dos traçados alternativos, em especial devido às grandes 
distâncias a percorrer até aos vários nós de acesso. ---------------------------------------------------- 
---- Mesmo assim, a solução 2 é a que, em termos globais é que responde menos mal a esta 
optimização, sendo a distância média a percorrer (média por freguesia), até à inserção na A25, 
de cerca de 15.300 mts, pouco melhor do que a média da solução 1, que seria de cerca de 
15.750 mts. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ponderando o número de habitantes-eleitores de cada freguesia, a distância média 
ponderada até à mesma inserção seria de 15.800 mts para a solução 2, enquanto que para a 
solução 1 seria de 16.800 mts. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Inaceitável é também a necessidade de utilizar o IC12 para entrar no IC37, nos seus nós 
centrais, em qualquer uma das soluções. ---------------------------------------------------------------- 
---- Também inaceitável para nós, são as distâncias a percorrer a partir das diversas zonas 
industriais, para qualquer das soluções, muito em especial da solução 1, que prejudica 
claramente as zonas industriais 1 e 2, sendo necessário percorrer 14.400 mts e 9.350 mts, para 
aceder ao nó 2 (nó de Nelas) da solução1. -------------------------------------------------------------- 
---- Não sendo previsível o lançamento da obra de imediato, deveria ser equacionada uma 
nova solução alternativa, que tivesse em consideração as críticas e contributos da consulta 
pública, a posição das várias Freguesias e acima de tudo o desenvolvimento do Concelho, o 
equilíbrio das redes de comunicações internas e a coesão económica e social. --------------------
---- A rede viária do concelho, incluindo os troços do IC12 e IC37, deveria ser objecto de 
reflexão séria por parte da autarquia, com consulta a todos os agentes económicos, sociais e 
políticos, em especial as Assembleias de Freguesia e Municipal e com uma ampla discussão 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em conta: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A melhoria generalizada das acessibilidades; ---------------------------------------------------- 
---- - O seu contributo para o desenvolvimento do concelho; ---------------------------------------- 
---- - O serviço das populações; -------------------------------------------------------------------------- 
---- - Os impactes ambientais; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - As descontinuidades territoriais. ------------------------------------------------------------------- 
---- Proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - O estudo de um traçado mais consensual, com escolha de nós mais adequada; -------------
---- - A revisão de rede rodoviária, com possibilidades de alterações nos nós do IC12 e sua 
interligação ao IC37 e à restante rede de comunicações; ---------------------------------------------
---- - Em especial o estudo da interligação com o caminho-de-ferro; -------------------------------
----- - Que se concentrem esforços naquilo que é essencial e urgente, a ligação a Viseu, que 
poderia ser qualquer uma das hipóteses em estudo ou outras, até à zona de Santar, onde de 
facto se inicia o troço mais problemático e perigoso da EN231. -------------------------------------
---- Em concreto, proponho que se estudem dois traçados alternativos para o IC37, no que se 
refere ao atravessamento do Concelho de Nelas: ------------------------------------------------------ 
---- - A �Proposta A�, derivando do primeiro nó (Nó de Casal Sancho � Santar) da Solução 2 
em análise, flectindo ligeiramente para a direita, na zona de Sobreira, em direcção ao Alto do 
Marreco, com travessia da EN231, no final da Recta de Santar, próxima de Vilar Seco, que 
seria contornado por poente. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Seguiria praticamente em linha recta pelo Vale do Barrocal e teria um nó de ligação com 
o IC12, no cruzamento deste e do traçado desta proposta, com a nova Estrada de Algeraz a 
Carvalhal Redondo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aqui seria o nó de acesso à maioria dos aglomerados urbanos do Concelho, com acesso 
directo ao IC12 e IC37. Ficaria assim satisfeita também a nossa proposta de implantação neste 
local do nó de Nelas do IC12. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A partir daqui, teria acesso directo para a Variante de Nelas, servindo a Zona Industrial 1 
� Poço Forrado, a Freguesia de Senhorim, a Vila de Nelas, as Zonas Industriais 2 � Chão do 
Pisco e 3 - Ribeirinha, as Freguesias de Canas de Senhorim e Lapa do Lobo. ---------------------
---- Também a Freguesia de Carvalhal Redondo e, através desta, a de Aguieira, teriam acesso 
directo aos dois itinerários, IC12 e IC37. Com a concretização da Estrada Nelas � Moreira, 
em projecto há alguns anos, esta Freguesia ficaria também com acesso directo. ------------------ 
---- A Freguesia de Vilar Seco teria dois acessos opcionais, ou a este nó, pela EN231, ou ao 
nó de Santar, através desta ou aproveitando a velha estrada até ao CM595, para Aldeia de 
Carvalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Freguesia de Santar seria servida pelo primeiro nó, que também serve a Freguesia de 
Moreira, como primeira alternativa. --------------------------------------------------------------------- 
---- A partir deste nó central, seguiria em linha recta para sul, paralelamente ao primeiro troço 
da Variante a Nelas, até à zona da Fonte do Ouro, podendo ser equacionada a instalação ou 
não de um nó nesse local, para melhor servir as Freguesias de Lapa do Lobo e Canas de 
Senhorim e as zonas industriais mais a sul. ------------------------------------------------------------- 
---- Daqui continuaria para sul e, antes do Vale do Gato, flectiria ligeiramente para a 
esquerda, indo ligar ao último troço da Solução 1 em análise, mantendo-se inalterada a 
proposta do terceiro nó (Nó da Felgueira) e o traçado a partir daí até sair do Concelho de 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A �Proposta B�, coincidente com aquela que tínhamos formulado na primeira fase da 
avaliação ambiental estratégica, derivaria também da Solução 2, após o Nó de Santar - Casal 
Sancho e na Quinta da Lameira seguiria em linha recta, passando a nascente de Vilar Seco, 
próximo de São Salvador e cruzaria o IC12 um pouco à frente do local previsto para o Nó de 
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Nelas � Vilar Seco, onde poderia ser instalado o nó com o IC12 e com a EN231 e com a 
ligação a Nelas e à zona industrial do Poço Forrado. -------------------------------------------------- 
---- Continuaria em linha recta, atravessando a E.N. n.º 234 entre o Estádio Municipal de 
Nelas e a referida Zona Industrial, podendo aqui também ser instalado um nó que serviria 
Nelas e, através da sua Variante, todos os principais aglomerados urbanos e freguesias 
indicados na Proposta A. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguir-se-ia o atravessamento do caminho de ferro e a estada de Senhorim, bem como a 
ligação desta à zona industrial, flectindo de seguida para a direita, em direcção à Póvoa da 
Roçada, que ficaria a nascente deste traçado. ----------------------------------------------------------- 
---- De seguida, curvando para a direita, iria entroncar também no traçado da Solução 1 em 
análise. Nesta zona de Póvoa da Roçada ou na ligação ao traçado anteriormente referido, 
deveria também ser previsto um nó de acesso, que permitisse facilitar os acessos à Felgueira, 
sul de Nelas e Freguesia de Senhorim, tendo em vista principalmente a ligação a Seia e à 
Serra da Estrela. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em conta os vários factores condicionantes, o serviço das várias Freguesias e das 
suas populações e o interesse económico, parece-nos que a �Proposta A� que aqui 
apresentamos, serviria melhor esses objectivos e daria um maior contributo para o 
desenvolvimento do Concelho, das suas actividades económicas e da coesão territorial e 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, pediu ao Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral alguns esclarecimentos relativamente ao mapa apresentado, em 
anexo, à proposta atrás descrita, o qual lhos prestou. -------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio afirmou que continuava a defender a 
Solução 1, mas que estava disponível para analisar a proposta alternativa apresentada pelo 
Executivo Municipal. Afirmou, também, que era importante o parecer emitido pelos Senhores 
Presidentes das Juntas de Freguesia. --------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio apresentou a proposta que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �PROPOSTA À REUNIÃO DE CAMARA DE 08/06/2010 SOBRE A CONSULTA 
PUBLICA DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL DO IC37 --------------------------------
---- Importância do IC37 ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Do desenvolvimento equilibrado dos transportes depende a evolução adequada do próprio 
sistema económico e social. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A tradição industrial, a terciarização da economia, com o turismo termal na primeira 
linha, os padrões urbanos cada vez mais elevados, são o resultado das vias de comunicações 
que desde sempre privilegiaram o concelho de Nelas. ------------------------------------------------ 
---- A proximidade às acessibilidades é um factor de desenvolvimento das actividades 
económicas, de progresso social e de fixação das populações. O projecto de construção do IC 
37 (Viseu-Nelas-Seia) fundamenta-se na necessidade de inverter as fragilidades de base 
demográfica e a fragmentação do sistema urbano, acentuados pelas deficientes 
acessibilidades, mitigar as dificuldades de mobilidade e facilitando o escoamento de produtos 
e potenciação da economia local e regional. ------------------------------------------------------------ 
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---- O IC37 apresenta-se para ser alternativa à congestionada EN 231, muito especialmente no 
seu troço Nelas-Viseu, com diversos pontos negros no seu percurso que fazem dela uma via 
com elevado índice de sinistralidade. -------------------------------------------------------------------- 
---- Principais características das soluções em consulta -----------------------------------------------
---- - Solução 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pela sua centralidade na travessia do concelho, é globalmente mais harmoniosa e a que 
melhor serve o concelho de Nelas, quer quanto ao seu equilíbrio estrutural quer para os 
interesses particulares dos seus habitantes. ------------------------------------------------------------- 
---- O seu traçado serve de forma equitativa todas as suas freguesias, todos os núcleos 
industriais, a estância termal da Felgueira e as restantes actividades ligadas ao turismo 
(demais estabelecimentos hoteleiros e de turismo rural, rotas dos patrimónios natural e 
construído), à cultura e ao lazer. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Que pode ser melhorada com a inserção no nó Nelas (Poente) de uma ligação de molde a 
servir os aglomerados do eixo da E.N. n.º 234, através da radial da Urgeiriça (da rotunda 2 da 
Variante de Nelas), a construir, cujo projecto a Câmara Municipal de Nelas já mandou 
elaborar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- E deste modo: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) O denominado nó de Santar (Poente) assegura a interligação à E.M. n.º 595 que liga 
Santar a Moreira e através desta aos aglomerados populacionais de Santar, a Nascente, e de 
Moreira, Pisão, Pardieiros e Póvoa Dão (a Poente), e às vias existentes/construção de ligação 
a Carvalhal Redondo e Aguieira; ------------------------------------------------------------------------- 
---- b) O nó de Nelas (Poente) no IC 12, interliga com a radial da Urgeiriça (a construir) que 
assegura a ligação às freguesias de Nelas e Senhorim, à EN 234, às freguesias de Canas de 
Senhorim, Lapa do Lobo, Carvalhal Redondo e Aguieira. Através do IC 12, pelo nó de Vilar 
Seco, as freguesias de Nelas, Vilar Seco e Senhorim; ------------------------------------------------- 
---- c) O nó Nelas (Poente) assegura as acessibilidades aos diversos núcleos industriais do 
concelho que se localizam ao longo do eixo da E.N. n.º 234 - Zonas Industriais de Poço 
Forrado (pela variante de Nelas cujo segundo troço o Município se prepara para lançar), Chão 
do Pisco, Ribeirinha, ex-CPFE e Pedreira do Vale do Boi - e potenciar assim o seu 
desenvolvimento; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) O nó para as Caldas da Felgueira liga a estância termal directamente ao IC37 e, através 
deste, ao IC12, no nó Nelas (Poente), constituindo um factor de valorização das suas 
potencialidades. Este nó, pela sua localização próxima de Folhadal que serve, constitui 
igualmente um acesso à Vila de Nelas; ------------------------------------------------------------------ 
---- e) O nó das Caldas da Felgueira adquire importância estratégica ao constituir uma 
acessibilidade para os povos de Além-Mondego, especialmente do concelho de Oliveira do 
Hospital, nas suas deslocações pendulares para Norte, na ligação com os transportes 
ferroviários, nas relações empresariais e laborais. ----------------------------------------------------- 
---- f) Serve ainda o vizinho concelho de Carregal do Sal nos seus movimentos pendulares e 
de acesso aos serviços da capital do distrito, que pela distância beneficia largamente com a 
Solução 1, bem assim como as suas populações do Norte do concelho, através do nó Santar 
(Poente) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Solução 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Apresenta o nó de Santar (Nascente), no limite do concelho, que assegura as 
acessibilidades à E.N. n.º 231, a Casal Sancho, a Santar (Poente) e a Mangualde (Nascente), 
apresenta-se bastante distanciado dos aglomerados populacionais do concelho de Nelas. -------
--- O nó Nelas (Nascente), para além de �permitir o acesso, de forma mais rápida, à Zona 
Industrial de Nelas 1�, única vantagem apresentada, liga ao IC12 e à EN 234, assegura 
interligação a Vilar Seco e a Mangualde e à EN 234, obrigando o tráfego para Nelas e 
Senhorim a atravessar a Zona Industrial 1. É evidente que não serve mais nenhuma das 
freguesias do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O nó Senhorim assegura as acessibilidades exclusivamente à freguesia de Senhorim e às 
freguesias do vizinho concelho de Mangualde. -------------------------------------------------------- 
---- Este traçado, e os seus nós, privilegia o concelho de Mangualde, sem necessidade, pois o 
seu movimento com Viseu é feito pela A25 e a sua ligação ao IC37 será feita com toda a 
facilidade pelo IC 12, a que acede pelos seus nós de ligação. ----------------------------------------
---- Impactes ambientais ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Solução 1: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Apresenta algumas desvantagens não muito relevantes. A interferência com espaços 
urbanos/residenciais é marginal em áreas não edificadas. Em Moreira de Cima com o 
restabelecimento com a estrada municipal, no limite urbano de Carvalhal Redondo a 
passagem efectua-se com dois falsos túneis que garantem a sua unidade territorial e identidade 
social. Eventuais efeitos da exposição visual poderão ser tecnicamente minimizáveis. ----------
---- b) O atravessamento da zona alargada de protecção das Caldas da Felgueira não interfere 
com o respectivo aquífero. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Em termos de afectação das áreas RAN ambas as soluções apresentam-se equiparáveis.  
---- d) No seu troço 1 (Teivas-Rio Mondego), apresenta uma extensão inferior em cerca de 
500 metros em relação a idêntico troço da solução 2. -------------------------------------------------
---- Solução 2: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Apresenta uma maior afectação de áreas REN, um maior número de atravessamentos 
de linhas de água com vegetação repícola associada e de zonas ameaçadas de cheias, maior 
extensão em áreas de cabeceiras de linhas de água, em taludes de aterro e escavação com 
altura superior a 20 metros, e maior movimentação de terras. ---------------------------------------
---- b) Os nós de Santar, Nelas e Senhorim encontram-se em áreas classificadas de REN 
(áreas com risco de erosão, áreas de máxima infiltração e cabeceiras de linha de água). --------
---- c) Em situações climatéricas desfavoráveis, prevê-se, na fase de exploração, a diminuição 
da qualidade do ar em Carvalhas. ------------------------------------------------------------------------
---- Por todas estas razões a Solução 1 apresenta-se, no geral, como sendo a mais favorável. --
----A Solução 2 não serve o concelho de Nelas --------------------------------------------------------
---- �A solução que contorna Nelas por Norte (�) [permite] o acesso, de forma mais rápida, à 
Zona Industrial de Nelas 1 e à EN234, que estabelece directamente a ligação ao concelho de 
Mangualde (Nó de Nelas (Nascente). Por outro lado, privilegia-se, igualmente, a articulação 
com a EM595 (que assegura a ligação entre a EN231 em Santar e a EN234, junto a 
Mangualde, permitindo também a ligação ao IC12) para acessibilidade às Termas de 
Alcafache, a partir do Nó de Santar�. (EP-EIA-RNT, p. 32) -----------------------------------------
---- A Solução 2 prejudica e compromete gravemente o estratégico sector do Turismo Termal 
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das Caldas da Felgueira. Que são menorizadas face a outras termas da região, como as de S. 
Pedro do Sul e Carvalhal servidas pelas A25 e A24, respectivamente, e no futuro também em 
relação às de Alcafache, que passarão a ser servidas articuladamente pelos IC12 e IC37. -------
---- A Solução 2 ignora a distribuição concelhia das actividades económicas, limitando-as a 
um pequeno recanto no extremo Nascente do concelho. ----------------------------------------------
---- A solução 2 é claramente desequilibrada, com consequências ao nível da coesão social, 
pelo que a sua adopção seria um erro histórico e trágico. É, por isso, de rejeitar liminarmente, 
por prejudicar gravemente o concelho de Nelas. -------------------------------------------------------
---- Proposta ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) - Que seja aprovada a Solução 1 do IC37, constante da EIA, por ser a que melhor 
valoriza as condições para um desenvolvimento harmonioso do concelho, quer em termos 
económicos quer em termos sociais. --------------------------------------------------------------------- 
---- b) - Que seja implementada ligação ao IC37 no denominado nó Nelas (Poente), a partir da 
estrada Nelas (rotunda 2 da Variante) à Urgeiriça, pela chamada Estrada Velha, projecto que a 
Câmara Municipal de Nelas já possui e cuja construção deve providenciar oportunamente. ----
---- c)- Que em Carvalhal Redondo sejam instalados equipamentos que minimizem eventuais 
inconvenientes visuais e/ou acústicos. ------------------------------------------------------------------- 
---- d)- Que sejam envidados esforços no sentido da construção urgente deste IC, 
especialmente o seu troço Viseu-Nelas, atendendo à intensidade de tráfego a que se encontra 
sujeita a EN 231, cujas condições de fluidez e segurança se revelam crescentemente precárias 
perante as exigências advenientes da quantidade de viaturas e do tipo de transporte que nela 
circula.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, 
para além das Soluções 1 e 2, propostas pelo Governo, nada impedia que este Órgão 
Executivo se pronunciasse a favor de uma terceira alternativa. Afirmou, também, que em 
relação à proposta apresentada pelo Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, o 
Executivo Municipal entendia que a Solução 2 defendia a coesão territorial, nas cortava as 
vinhas e que se ele estivesse nas Caldas da Felgueira a fazer tratamento queria era sossego e 
não ter automóveis a fazer barulho a toda a hora. Afirmou, também que compreendia que o 
Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio defendesse a Freguesia de Canas de 
Senhorim, mas que, em seu entender, o referido Senhor Vereador deveria defender os 
melhores interesses de todo o Concelho de Nelas. Também afirmou que o traçado apontado 
na Solução 2 não dividia o Concelho de Nelas, como acontecia no traçado apontado na 
Solução 1. Por fim, afirmou que o Executivo Municipal ia apresentar uma proposta alternativa 
às Soluções 1 e 2 e pedia aos Senhores Vereadores do Partido Socialista para reverem as suas 
posições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio afirmou que, inicialmente havia a 
proposta das Soluções 1 e 2 e nesse caso ele defendia a Solução 1, mas como o Executivo 
Municipal apresentou uma proposta alternativa, tornava o cenário diferente em relação aquilo 
que existia antes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques disse ainda que não 
concordava que a Câmara Municipal não pudesse apresentar uma alternativa às Soluções 1 e 
2, apresentadas pelo Governo. De seguida, o referido Senhor Vice-Presidente apresentou uma 
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proposta no sentido da Câmara rejeitar as propostas apresentadas, quer pelo Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral, quer pelo Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, visto 
que a proposta de traçado apresentada pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
dividia o Concelho de Nelas ao meio e fragmentava-o e a proposta apresentada pelo Senhor 
Vereador Hélder José Gomes Ambrósio era puro bairrismo. Afirmou, também, que defendia a 
proposta alternativa apresentada pelo Executivo Municipal, em virtude da mesma defender 
bons acessos para todas as Freguesias do Concelho de Nelas. ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que rejeitava a 
proposta de Solução 1, defendida pelo Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, por 
tudo o que já tinha sido dito e por ser puro bairrismo. Afirmou, também, que as propostas 
apresentadas pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral separavam uma Freguesia de 
todas as outras, que, no essencial, ambas as propostas, A e B, apresentadas pelo referido 
Senhor Vereador, eram muito perigosas porque ficam perigosamente e demasiadamente perto 
da malha urbana do concelho, e que por isso, os Munícipes do Concelho de Nelas iam ficar 
muitos anos sem poder construir, devido a passar a existir uma zona non aedificandi. 
Afirmou, ainda, que tinha a impressão que a proposta B, apresentada pelo Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral, iria ter uma grande obra de arte e que, no seu conjunto, eram 
propostas demasiado perigosas para serem consideradas válidas, visto que o seu traçado iria 
passar muito perto das casas e dos terrenos dos munícipes. ------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que contestava algumas 
argumentações, mas que também subscrevia alguns pontos de vista, visto que nenhuma 
solução era perfeita. Explicou melhor a proposta B, por si apresentada, que no seu entender 
era a solução mais adequada para o Concelho de Nelas. Afirmou, também, que em seu 
entender, foi um erro deste Executivo Municipal ter deixado passar o traçado do IC 12 de Sul 
para Norte do Concelho de Nelas, visto que o traçado do IC 12, a Sul de Nelas, teria mais 
vantagens para o Concelho e assim, com as suas propostas queria corrigir esse erro, tendo em 
conta os pólos de desenvolvimento do Concelho. Em seu entender, achava que o nó do IC12, 
na sede do Concelho, devia ser coincidente com o nó do IC37. Afirmou, ainda, que o 
Executivo Municipal tomou mal a opção de passagem, de Sul para Norte, do traçado do IC 
12, mas que o Executivo Municipal podia rejeitar as suas propostas e fazer o que quisesse. ----
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o 
Governo não andava a reboque das Câmaras Municipais e solicitou ao Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral para ele pedir ao Governo Socialista para aceitar a proposta 
alternativa apresentada pelo Executivo Municipal, já que o Executivo Municipal conseguiu 
alterar o traçado do IC 12 de Sul para Norte do Concelho de Nelas. --------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que a passagem do traçado do IC12, de Sul para 
Norte do Concelho de Nelas, foi feita pelo Governo Socialista. De seguida, a Senhora 
Presidente pediu ao Senhor Eng.º Luís de Almeida para explicar à Câmara o porquê da 
mudança, de Sul para Norte, do traçado do IC 12, tendo o referido Senhor Eng.º Luís de 
Almeida explicado que os técnicos do Governo é que mudaram esse traçado devido a diversos 
factores apresentados nessa altura. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio afirmou que se a Câmara considerasse 
para votação as Soluções 1 e 2, ele votaria na Solução 1, se a Câmara considerasse para 
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votação a proposta alternativa apresentada pelo Executivo Municipal, ele votaria nessa 
proposta alternativa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que defendia a proposta alternativa apresentada 
pelo Executivo Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que rejeitava a proposta 
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, de rejeição das suas propostas e da 
proposta apresentada pelo Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, porque achava 
anti-democrático rejeitar as propostas antes de serem discutidas. -----------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral é que tinha rejeitado as suas propostas, no 
tempo dos Executivos Municipais do Senhor Rui Neves, concretamente propostas de bolsas 
de estudo e de vigilantes da floresta, propostas essas que não eram discutidas, nem votadas. --
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que só a Senhora Presidente da 
Câmara é que podia aceitar, ou rejeitar propostas e que não concordava com a forma como a 
Senhora Presidente da Câmara estava a conduzir os trabalhos e a forma de agir do Senhor 
Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
rejeitava as propostas de traçado do IC37, apresentadas pelo Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral, pelo facto das mesmas espartilharem o Concelho de Nelas. ----------------------
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio afirmou que retirava a sua proposta 
apresentada, de Solução 1, porque entendia que a proposta alternativa apresentada pelo 
Executivo Municipal reunia a vontade de todas as Freguesias do Concelho e desde que 
ficassem salvaguardadas as seguintes condições: ------------------------------------------------------ 
---- �1- Que seja garantido o nó Nelas (Poente) na zona dos Valinhos/Vale  
Covo entre o IC12 e o IC37; ------------------------------------------------------------------------------
---- 2 - Que seja garantido o nó das Caldas da Felgueira, na zona do Vale do Gato; --------------
---- 3 - Que seja implementada ligação ao IC37 no denominado nó Nelas (Poente), a partir da 
estrada Nelas (rotunda 2 da Variante) à Urgeiriça, pela chamada Estrada Velha, projecto que a 
Câmara Municipal de Nelas já possui e cuja construção deve providenciar oportunamente, ou 
seja, uma ligação à E.N. n.º 234�. ------------------------------------------------------------------------
---- Nenhum dos Senhores Vereadores colocou qualquer objecção. --------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que a proposta alternativa era conciliadora dos 
pareceres emitidos pelos Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia, visto que os nós 
propostos alternativos serviam todas as Freguesias e a mesma proposta alternativa reunia as 
vontades de todas as Freguesias do Concelho. --------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral requereu à Câmara que as suas propostas 
fossem submetidas a votação e que caso esse requerimento não fosse aceite, ele manter-se-ia 
na reunião, mas não votada mais nada, sob forma de protesto. --------------------------------------
---- Foi feito, novamente, um intervalo de cinco minutos. --------------------------------------------
---- Retomados os trabalhos, a Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que afirmou que o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral fazia-lhe lembrar os tempos de anti-democracia do 
tempo dos Executivos Municipais do Partido Socialista e que ele, então, retirava a sua 
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proposta de rejeição das propostas apresentadas pelos Senhores Vereadores Adelino José 
Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, embora a sua proposta decorresse da lei. -----
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que enaltecia a postura do 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, pois se o referido 
Senhor Vice-Presidente tinha sido vítima dos Executivos anteriores do Partido Socialista, 
agora estava a cair no mesmo erro. ---------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara pôs à votação a proposta apresentada pelo 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, tendo a mesma sido rejeitada, com seis votos 
contra, da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira 
Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva e um 
voto favorável, do Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas ditou para a acta a 
seguinte declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Votei contra a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
por a mesma prever a criação de corredores de zonas non aedificandi, o que impossibilitaria 
os munícipes de construírem nos próximos anos.� ----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio ditou para a acta a seguinte declaração 
de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Votei contra a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
porque os problemas da Solução 1 estão salvaguardados na proposta alternativa do Executivo 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara pôs à votação a proposta alternativa apresentada pelo 
Executivo Municipal tendo a mesma sido aprovada, com seis votos a favor, da Senhora 
Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, 
Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção, do Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral. ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral ditou para a acta a seguinte declaração 
de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Abstive-me na votação da proposta alternativa, apresentada pelo Executivo Municipal, 
porque esta proposta é uma manta de retalhos, não é exequível, não defende os interesses do 
Concelho de Nelas e das suas populações e ainda porque aumenta as distâncias a percorrer até 
à sede do Distrito, faz depender essa ligação através de um longo percurso no IC 12, em auto-
estrada e herda da mesma os problemas com os nós de acesso.� ------------------------------------ 
3.2.ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DO VISO, VISEU � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 421, datado de 19 de Maio de 2010, da Escola Básica dos 2.º e 3.º 
Ciclos do Viso, Viseu, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas � Sr.ª Dr.ª Isaura Pedro --------
---- Agradecimento à Câmara Municipal de Nelas/Rede Social -------------------------------------
---- No âmbito do Plano Anual de Actividades do Departamento de Língua Portuguesa da 
Escola Básica 2,3 do Viso � Viseu, vimos agradecer a V.ª Ex.ª a disponibilização do 
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Animador Cultural da Biblioteca Municipal de Nelas, Sr. Carlos Henriques, bem como a 
presença da restante equipa, que com muito sucesso apresentaram a peça �À Volta da Mesa�. 
---- Gratos pela colaboração.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
3.3.NÚCLEO DÃO NELAS � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO  
---- Presente um e-mail, datado de 26 de Maio de 2010, do Núcleo Dão Nelas, com sede em 
Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Câmara Municipal de Nelas � Dr.ª Isaura Pedro ------------------------------------------------- 
---- Agradecimento ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Após mais um evento de BTT (2.ª etapa do Campeonato UP AND DOWN do INATEL), 
realizado no nosso Concelho, no passado dia 23 de Maio, proporcionando um dia diferente 
aos atletas e população, cabe-nos agora agradecer a todos os que estiveram directa e 
indirectamente, envolvidos. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este evento de BTT, em paralelo com as actividades promovidas pela Câmara Municipal, 
foi um sucesso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vimos desta forma, agradecer o apoio prestado pela Câmara Municipal de Nelas na 
concretização do evento. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os nossos agradecimentos a todos os funcionários que nos ajudaram neste dia. -------------
---- Esperamos poder contar convosco na realização da �III Maratona Nelas Coração do Dão�, 
a realizar no dia 5 de Setembro de 2010.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.4.CONTRATO-QUADRO DE COBRANÇA POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A 
CELEBRAR ENTRE A CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TERRAS DE 
VIRIATO, CRL E O MUNICÍPIO DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 26 de Abril de 2010, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
de Terras de Viriato, CRL, com sede na Praça do Município, na Vila, Freguesia e Concelho 
de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente do Município de Nelas ----------------------------------------------
---- Contrato-Quadro de Cobrança por Transferência Bancária --------------------------------------
---- Como é do conhecimento de V.ªs Ex.ªs, entrou em vigor no passado dia 1 de Novembro o 
Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de Outubro, o qual transpôs para a ordem jurídica interna a 
Directiva sobre Meios e Serviços de Pagamento. ------------------------------------------------------
---- As regras constantes do referido diploma, por força do disposto no seu Art.º 101.º, são de 
aplicação imediata aos contratos em vigor, os quais têm de ser, com a brevidade possível, 
adequados àquela legislação. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Nesse sentido e propugnando pela manutenção do vínculo estabelecido com V.ªs Ex.ªs, 
através do protocolo de cobranças por transferências bancárias celebrado em 29 de Janeiro de 
2009, vimos, pelo presente enviar, em anexo, três (3) vias originais do novo contrato-quadro a 
ser celebrado entre V.ªs Ex.ªs e esta instituição com a brevidade possível, contrato esse que se 
limita a transpor para aquela sede o determinado pela legislação em vigor. -----------------------
---- Vimos, pois, desde já, solicitar que procedam à sua atenta leitura, encontrando-nos à 
inteira disposição de V.ªs Ex.ªs para o seu cabal esclarecimento. ------------------------------------ 
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---- Caso inexistam quaisquer sugestões de alteração, solicitamos que nos habilitem, o mais 
breve possível, com as três (3) vias devidamente assinadas por V.ªs Ex.ªs, a fim de que sejam 
recolhidas as assinaturas da Caixa Agrícola Terras de Viriato, findo o que remeteremos uma 
das vias originais para V.ªs Ex.ªs.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral 
e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Contrato-Quadro de cobrança por transferência bancária a celebrar com a Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL ---------------------------------------------------
---- Depois de analisar o contrato-quadro, em referência, apresentado pela Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL, para a cobrança, por transferência bancária, de 
débitos apresentados por esta Câmara Municipal, parece que o mesmo, embora tenha várias 
alterações ao protocolo celebrado com aquela instituição bancária, não altera, no essencial, 
esse protocolo, pelo que não se vê qualquer inconveniente na sua assinatura. ---------------------
---- No entanto, deverá o mesmo ser remetido à Sr.ª Dr.ª Jurista estagiária para que possa 
apreciar a sua legalidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- É o que me ocorre informar, no entanto V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� --------------------
---- Presente, também, um parecer jurídico, datado de 10 de Maio de 2010, da Jurista 
estagiária desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------- 
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---- �Contrato-Quadro de Cobrança por Transferência Bancária a celebrar entre a Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL e o Município de Nelas ----------------------
---- I � Informação ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente uma informação do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral e 
Arquivo, deste Município, sobre a alteração do actual Protocolo de Cobranças por 
Transferência Bancária e solicitando a apreciação da legalidade do contrato-quadro, cumpre-
nos esclarecer o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A alteração do Protocolo vigente decorre da transposição para a ordem jurídica interna da 
Directiva sobre Meios e Serviços de Pagamentos, através do Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 
de Outubro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 101.º, do referido Decreto-Lei, dispõe que os contratos em vigor devem ser 
adaptados, com a maior brevidade possível, à referida legislação. ----------------------------------
---- Nestes termos, é oportuna a comunicação da Caixa de Crédito Agrícola e consequente 
alteração do Protocolo vigente desde 29 de Janeiro de 2009. ----------------------------------------
---- Após análise cuidada do Contrato-Quadro de Cobranças por Transferência Bancária e da 
legislação que o rege, conclui-se que não padece de qualquer vício substancial, que coloque 
em causa a manutenção do vínculo existente entre o Município de Nelas e a Caixa de Crédito 
Agrícola, limitando-se a transpor as disposições normativas que regem a cobrança por 
transferência bancária. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, somos de parecer que, salvo melhor opinião, não existe qualquer inconveniente 
em que o Município de Nelas, representado pela Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª 
Isaura Pedro, aceite vincular-se às disposições constantes do Contrato-Quadro de Cobrança 
por Transferência Bancária. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara, superiormente, decidirá.� 
---- Presente, ainda, o Contrato-Quadro de Cobranças por Transferência Bancária, a celebrar 
entre a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL e o Município de Nelas, o 
qual fica anexo a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato-Quadro de Cobranças por 
Transferência Bancária, a celebrar entre a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de 
Viriato, CRL e o Município de Nelas, atrás referido. ------------------------------------------------ 
3.5.AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS PARA A SEMANA DO MUNICÍPIO � 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO � 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 últimos anos o Município de Nelas tem festejado o seu feriado municipal 
com um conjunto de festas e eventos, que pretendem, por um lado apoiar e divulgar o que de 
melhor se faz no concelho, a nível cultural, desportivo, associativo, institucional e de 
artesanato, por outro permitir aos munícipes um período recreativo e cultural, de diversão e 
convívio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Também este ano se vão levar a efeito as Festas do Município, pelo que se solicita à 
Câmara Municipal que autorize a realização das despesas necessárias à promoção de um 
evento que dignifique a Vila e o Concelho e que se estimam na ordem dos 100.000 euros.� ---
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---- Anexo a esta Proposta de Deliberação encontra-se um orçamento com as despesas 
previstas com as Festas do Município, do ano de 2010, o qual a seguir se transcreve: ----------- 

Festas do Município 2009 
Rubrica Entidade Fornecedora  Despesa total 

1. Aluguer e Montagem de 
Stands, Tendas e Acessórios 
Aluguer de 2 palcos 

Sub-Total 1 30.500,00 � 

2. Publicidade Sub-Total 2 5.000,00 � 
3. Animação  Sub-Total 3 42.000,00 � 
4. Custos com Participantes Sub-Total 4 3.000,00 � 
5. Material diverso Sub-Total 5 6.500,00 � 
6. Apoio à Sardinhada Sub-Total 6 4.000,00 � 
7. Iluminação e Ornamentação Sub-Total 7 2.000,00 � 
8. Securitas/Seguros/G.N.R. Sub-Total 8 2.200,00 � 
9. Pessoal Sub-Total 9 5.000,00 � 
10. Feira do Livro (Compra 
de Livros) 

Sub-Total 10  
500,00 � 

Total das Despesas 100.700,00 � 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou que as Festas 
do Município irão decorrer entre 23 e 27 de Junho de 2010 e solicitou à Câmara que 
aprovasse o orçamento atrás descrito. -------------------------------------------------------------------
----- A Senhora Presidente da Câmara convidou toda a Câmara para estar presente na 
cerimónia de inauguração das referidas Festas, onde será inaugurada a obra de requalificação 
do Quartel da Guarda Nacional Republicana de Nelas. -----------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita, 
autorizando as despesas a realizar com as Festas do Município do ano de 2010. ----------------- 

 
4 - CONTABILIDADE 

 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Maio de 2010, no total de 634.707,88 � (seiscentos e trinta e quatro mil 
setecentos e sete euros e oitenta e oito cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 47.859,15 � (quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e nove euros e quinze 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção 
de Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.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 8 e 9, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, n.ºs 7 e 8, as 
quais ficam anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. -------------------------- 
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4.3.VIRTUALIZAÇÃO DE RECEITAS PROVENIENTES DE TAXAS � TAXAS DE 
SANEAMENTO, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E FORNECIMENTO DE ÁGUA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Junho de 2010, da Coordenadora Técnica de 
Contabilidade, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Virtualização de receitas ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Para efeitos do artigo 14.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais em vigor, que 
visa a transformação de receitas eventuais em receitas virtuais, mais concretamente as receitas 
provenientes da cobrança das taxas de saneamento, resíduos sólidos urbanos e fornecimento 
de água, informo V.ª Ex.ª que o débito ao Tesoureiro dos documentos de cobrança depende de 
deliberação da Câmara Municipal, nos termos do ponto 2.6.2. do POCAL. -----------------------
---- Por estar a decorrer a cobrança das taxas acima citadas, efectuada pelos leitores-
cobradores, que constituem receitas ao abrigo do novo Regulamento, é necessária a 
deliberação do órgão executivo para proceder ao débito ao Tesoureiro dos valores não 
cobrados até ao dia 11 de Junho.� ------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, um parecer jurídico, datado de 8 de Junho de 2010, emitido pela Jurista 
Estagiária, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Conforme despacho exarado pela Senhora Presidente da Câmara na informação emitida 
pela Senhora Coordenadora Técnica da Secção de Contabilidade, cumpre-nos emitir parecer 
nos termos e fundamentos seguintes: -------------------------------------------------------------------- 
---- - Como já foi mencionado na referida informação, prevê o artigo 14.º, do Regulamento e 
Tabela de Taxas em vigor na área deste Município, a transformação de receitas eventuais em 
receitas virtuais, só assim os títulos comprovativos das receitas provenientes das taxas 
provenientes das taxas previstas poderão ser debitadas ao Tesoureiro. -----------------------------
---- Tal faculdade só poderá acontecer com a deliberação do Executivo Municipal, imposição 
decorrente do ponto 2.6.2. do POCAL. ------------------------------------------------------------------
---- Assim sendo, somos de parecer que a Senhora Presidente da Câmara sujeite a presente 
informação à reunião do Órgão Executivo. ------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que me cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� 
---- A Senhora Presidente leu a informação e o parecer jurídico, atrás descritos. ----------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conversão em receita virtual, findo o 
prazo da cobrança voluntária, das receitas provenientes da cobrança das taxas de saneamento, 
resíduos sólidos urbanos e fornecimento de água, nos termos e de acordo com a informação 
da Coordenadora Técnica de Contabilidade e do parecer jurídico da Jurista Estagiária, atrás 
descritos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5 - OBRAS PARTICULARES 

 
5.1.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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5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada 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 17 e 28 de Maio de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.2.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 17 e 28 de Maio de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo 
dela parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS 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 17 e 28 de Maio de 
2010, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------------------- 
5.2.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 18 de Maio de 2010 e 01 de 
Junho de 2010, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica 
anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------- 
5.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: MOLEDO, FREGUESIA DE 
MOREIRA. REQUERENTES: MÁRCIO LUÍS SAMPAIO SILVEIRA E ANA 
CATARINA NUNES DOS SANTOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Local: 
Moledo, Freguesia de Moreira. Requerentes: Márcio Luís Sampaio Silveira e Ana Catarina 
Nunes dos Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
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---- 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. Com o intuito de outorgar uma escritura de doação, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável de constituição em regime de compropriedade do terreno rústico, sito ao 
�Moledo�, artigo 1.920, localizado em Moreira, sendo 40% a favor de Márcio Luís Sampaio 
Silveira e 60% a favor de Ana Catarina Nunes dos Santos. ------------------------------------------ 
---- 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 de um prédio rústico, sito ao �Moledo�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Moreira, sob o artigo número 1.920, em nome dos requerentes Márcio Luís 
Sampaio Silveira e Ana Catarina Nunes dos Santos, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 
5.4.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESPLANADA. LOCAL: AV.ª JOSÉ PINTO LOUREIRO, EDIFÍCIO 
AREAL, LOJA 6, R/C, EM NELAS. REQUERENTE: BAR A JACA, DE ALBERTO 
MANUEL ALMEIDA SAMPAIO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 25 de Maio de 2010, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 19 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: 
Av.ª José Pinto Loureiro, Edifício Areal, Loja 6, R/C, em Nelas. Requerente: Bar A Jaca, de 
Alberto Manuel Almeida Sampaio. ---------------------------------------------------------------------- 
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 24,00 metros quadrados (3,00 m x 8,00 m), 
durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro do corrente ano, em frente ao seu 
estabelecimento �Jaca�. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
5.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: RUA DO POMBAL, EM NELAS. REQUERENTE: NUNO 
MANUEL PEGAS AMARAL � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 25 de Maio de 2010, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 17 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Rua do 
Pombal, em Nelas. Requerente: Nuno Manuel Pegas Amaral. --------------------------------------- 
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 20,00 metros quadrados (5,00 m x 4,00 m), 
durante os meses de Junho a Setembro do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento 
�Bar Fórum�. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
5.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE GABINETE DE CONTABILIDADE. LOCAL: TRAVESSA 
FONTE NOVA, N.º 04, R/C, SALA A, EM NELAS. REQUERENTE: FERRÃO & 
ASSOCIADOS, STOC � DISCRETO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 19 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de Gabinete de 
Contabilidade. Local: Travessa Fonte Nova, n.º 04, R/C, Sala A, em Nelas. Requerente: 
Ferrão & Associados, STOC, Discreto. ----------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de 
funcionamento, das 09:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Gabinete de Contabilidade, sito na Travessa Fonte Nova, n.º 04, R/C, Sala 
A, em Nelas, em que é requerente a firma Ferrão & Associados, STOC, Discreto, nos termos 
e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------ 
5.7.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2010 � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 28 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -----------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, 
snack-bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas 
de todos os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f), do artigo 11.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos comerciais situados em estações e terminais rodoviários ou ferroviários e 
em postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar 
abertos com horário contínuo. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 6.906, de 26/05/2010 � �Comércio de Motas�, de Manuel Ferreira 
João, sito na Rua da Estação, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento, de 
segunda a sexta, das 09:00 h às 21:00 h, ao sábado, 09:00 h às 14:00 h, com paragem para 
almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 6.970, de 27/05/2010 � �Flipóptica, Ld.ª�, sito na Rua Dr. Abílio 
Monteiro, Urb. do Fojo, Loja 2, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento, de 
segunda a sexta, das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:30 h às 12:30 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. ------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 6.865, de 25/05/2010 � �Momentos Futuros, Ld.ª�, sito na 
Avenida João XXIII, Edifício Central, em Nelas, com o horário de funcionamento de Inverno, 
das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:30 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:30 h, encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. No horário de 
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Verão, o horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 09:30 h às 20:00 h, ao sábado das 
09:30 h às 18:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, encerramento semanal 
ao Domingo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- - Registo de entrada n.º 6.625, de 19/05/2010 � �Café Rosas do Mondego�, sito em Vale 
de Madeiros, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 02:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 6.866, de 25/05/2010 � �Café Pastelaria Decreto�, de José 
Andrade Marques, sito na Rua da Liberdade, n.º 02, em Nelas, com o horário de 
funcionamento, das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -- 
---- À consideração de V. Exa.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às dezassete horas e trinta e 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, 

 
__________________________________________ 


