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ACTA N.º 20 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E OITO DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZ  

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com seis votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa 
Paiva e uma abstenção, do Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, a acta da reunião 
ordinária anterior, realizada em 14 de Setembro de 2010, a qual tinha sido aprovada em 
minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio declarou que se absteve na votação da 
acta da reunião ordinária, realizada em 14 de Setembro 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: 854.127,14 � (oitocentos e cinquenta e quatro 
mil cento e vinte e sete euros e catorze cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
256.237,33 � (duzentos e cinquenta e seis mil duzentos e trinta e sete euros e trinta e três 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Transporte Escolar. Requerente: Maria Isabel Borges Roque da Silva - Comparticipação 
de 50% do valor do passe escolar da sua educanda Marisa Roque da Silva � Aprovação; ------- 
---- - Transporte Escolar. Requerente: Carlos Cabral Loureiro Amaral � Pedido de transporte 
para seu filho Ricardo Rêgo Loureiro Amaral � Aprovação; ----------------------------------------- 
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---- - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Informação e 
Esclarecimento � Conhecimento; ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Doação de prédio urbano ao Sport Lisboa e Nelas � 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 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
 

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

ORDEM DO DIA 
 

1 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

1.1.DOAÇÃO DE PRÉDIO URBANO AO SPORT LISBOA E NELAS � PROPOSTA 
DE DELIBERAÇÃO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de 28 de Setembro de 2010 e apresentada 
pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Doação de prédio urbano ao Sport Lisboa e Nelas ----------------------------------------------
---- Por determinação do Alvará de Licenciamento do Loteamento Urbano, emitido pela 
Câmara Municipal de Nelas em 19 de Dezembro de 1989, sob o número 11, entre outras áreas 
de cedência a título gratuito, foi destinada uma área de 538 m2 à construção da Sede do Sport 
Lisboa e Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na inscrição da Conservatória do Registo Predial de Nelas, sob o n.º 1143, consta a 
seguinte descrição: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Alínea f): Serão cedidas a título gratuito à Câmara Municipal de Nelas as seguintes áreas 
descritas nas plantas de síntese e apresentação do loteamento: Área destinada às futuras 
instalações dos Bombeiros Voluntários de Nelas � 690 m2; Área destinada a Espaços Verdes � 
4.704 m2; Área de Pavimentos Pedonais � 14.937 m2; Área destinada a Equipamentos 
Desportivos � 3.904 m2; Área destinada à Sede do Sport Lisboa e Nelas � 538 m2; Área 
destinada aos Balneários Municipais � 420 m2. -------------------------------------------------------- 
---- Acontece que, depois da autorização de loteamento ter sido registada na Conservatória do 
Registo Predial de Nelas, a parcela identificada com a letra �B� da planta de síntese do 
loteamento acima referido, nunca foi oficialmente transmitida para a Câmara Municipal de 
Nelas e consequentemente para o Sport Lisboa e Nelas. ---------------------------------------------- 
---- Entendemos ser oportuna a concretização da condição de cedência especificada no Alvará 
n.º 11/89, regularizando o que nesse mesmo documento de operação urbanística, se impõe. ---
---- Assim propomos: --------------------------------------------------------------------------------------  
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---- Que o Executivo delibere no sentido de promover os procedimentos necessários para que 
seja declarado proprietário da parcela constante do já referido Alvará, a qual foi participada à 
Repartição de Finanças do Concelho de Nelas, socorrendo-se designadamente através da 
justificação notarial e em simultâneo ou posteriormente aquele acto notarial, se transmita para 
o Sport Lisboa e Nelas, através da doação a parcela objecto desta proposta de deliberação. ----
---- Identificação da parcela: Um terreno para construção urbana, sito na Rua Francisco 
Marques Valença, no lugar da Quinta do Pomar, Freguesia e Concelho de Nelas, com a área 
de 538 m2, a confrontar de Norte e Poente: Rua Francisco Marques Valença, Sul e Nascente: 
Espaços Verdes do Município de Nelas, omisso às matrizes prediais urbanas da Freguesia de 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Junta-se: - Fotocópia do modelo 1, do IMI; - Fotocópia da planta de síntese do Alvará n.º 
11/89; - Fotocópia do extracto da certidão da CRP de Nelas.� ---------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, pediu desculpa à Câmara 
pelo facto do presente assunto não ter sido incluído na Ordem de Trabalhos, enviada aos 
Senhores Vereadores mas, só na presente data, tinha concluído a presente proposta de 
deliberação. Seguidamente explicou o assunto e pediu à Câmara para aprovar a realização dos 
procedimentos necessários para a legalização do referido terreno urbano, com a área de 
quinhentos e trinta e oito metros quadrados, destinado à sede do Sport Lisboa e Nelas, inscrito 
na Conservatória do Registo Predial de Nelas sob o artigo número mil cento e quarenta e três, 
alínea F, em nome da Câmara Municipal de Nelas, bem como a sua posterior doação ao 
referido Sport Lisboa e Nelas, tendo em vista colmatar as dificuldades económicas sentidas 
pela referida Associação Desportiva e resolver, assim, um assunto que os Executivos 
Municipais anteriores não resolveram. ------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização dos procedimentos 
necessários para a legalização de um terreno urbano, com a área de quinhentos e trinta e oito 
metros quadrados, destinado à sede do Sport Lisboa e Nelas, inscrito na Conservatória do 
Registo Predial de Nelas sob o artigo número mil cento e quarenta e três, alínea F, em nome 
da Câmara Municipal de Nelas, bem como a sua posterior doação ao referido Sport Lisboa e 
Nelas, nos termos e de acordo com a proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vice-
Presidente da Câmara Dr. Manuel da Conceição Marques, atrás descrita. ------------------------- 
 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 

2.1.ZONA INDUSTRIAL I (LADO LUSO FINSA) � AQUISIÇÃO DE TERRENO A 
HERDEIROS DE ANTÓNIO ARMINDO DA SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Setembro de 2010, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial I (lado Luso Finsa) � Aquisição de terreno a Herdeiros de António 
Armindo da Silva ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais (lado da Luso Finsa) para 
atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, solicito a 
V.ª Ex.ª autorização para adquirir aos herdeiros de António Armindo da Silva, sendo a cabeça 
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de casal Aurélia de Jesus do Céu da Silva, contribuinte n.º 185721346, com morada na Rua 
das Camélias, n.º 8, 4.º, Dt.º, Cruz de Pau, 2845-060 Seixal, o seguinte artigo matricial: ------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 Artigo matricial n.º 6587 � Rústico, sito em �Carvalhal � Nelas�, na 
Freguesia de Nelas, Concelho de Nelas, com a área de duzentos e 
oitenta metros quadrados, confrontando a norte, sul e poente com 
Manuel Baptista Moura Casanova e a nascente com caminho e limite 
c/Senhorim. -------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
600,00 � 

- Terreno  280 m2   1,50 �       420,00 � 
- Oliveiras 5 50,00 � 100,00 � 
- Pinheiros 2 40,00 � 80,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. -----
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�. --------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno, atrás descrito, sito 
na Zona Industrial I (lado da Luso Finsa), em Nelas, de que são proprietários os herdeiros de 
António Armindo da Silva, pela quantia de seiscentos euros, bem como autorizar o respectivo 
pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, atrás descrita. ---- 
 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA ALICE DE JESUS 
GONÇALVES - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR 
DA SUA EDUCANDA ANA PATRÍCIA DE JESUS GONÇALVES � APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 07 de Setembro de 2010, de Maria Alice de Jesus 
Gonçalves, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Maria Alice de Jesus Gonçalves, Encarregada de Educação da aluna Ana Patrícia de Jesus 
Gonçalves, venho por este meio solicitar a comparticipação do passe escolar para o ano 
lectivo 2010/2011 da minha educanda para a Escola Secundária Alves Martins, uma vez que o 
Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, não é ministrado em nenhuma das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 15 de Setembro de 2010, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. Cunha, 
que se anexam, informo V.ªs Ex.ªs que o Curso de Artes Visuais, não funciona nas duas 
escolas do Concelho, sendo que a aluna Ana Patrícia de Jesus Gonçalves, matriculada na 
Escola Secundária Alves Martins, deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, 
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ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos 
transportes escolares. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social e à informação da Técnica Superior de 
Educação, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar que o encargo com o 
transporte escolar da aluna Ana Patrícia de Jesus Gonçalves seja suportado em 50% pela 
Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA JACINTA CARMO 
SAMPAIO BATISTA - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DA SUA EDUCANDA LILIANA RAQUEL SAMPAIO BATISTA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 02 de Setembro de 2010, de Maria Jacinta Carmo 
Sampaio Batista, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Maria Jacinta Carmo Sampaio Batista, Encarregada de Educação da educanda Liliana 
Raquel Sampaio Batista, nascida a 29 de Janeiro de 1993, na Freguesia de Moreira, Concelho 
de Nelas, vem por este meio requerer a V.ª Ex.ª a comparticipação dos transportes escolares 
da educanda, entre o local de residência e Viseu, após a transferência da aluna da Escola 
Secundária de Nelas para a Escola Secundária Alves Martins. --------------------------------------
---- Esta transferência ficou a dever-se à escolha pessoal da educanda da requerente que, não 
se sentindo satisfeita com o anterior estabelecimento de ensino, sentiu necessidade de 
terminar o ensino secundário numa escola com uma melhor qualidade de ensino num 
ambiente propício e estimulante que lhe ofereça uma boa preparação para um futuro ingresso 
no ensino superior. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em mente que a habitual comparticipação não pode ser concedida, é por isso 
solicitado a V.ª Ex.ª o apoio financeiro que seja possível neste caso, salientando que o apoio à 
educação é uma aposta segura no futuro.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 15 de Setembro de 2010, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. Cunha, 
que se anexam, informo V.ªs Ex.ªs que o Curso de Ciências e Tecnologias funciona na Escola 
Secundária de Nelas, mas não tem como oferta educativa as opções consideradas pela aluna. 
Por este motivo a aluna Liliana Raquel Sampaio Batista procedeu ao encaminhamento da sua 
matrícula para a Escola Secundária Alves Martins e como tal deverá ser comparticipada em 
50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 
5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. ----------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social e à informação da Técnica Superior de 
Educação, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar que o encargo com o 
transporte escolar da aluna Liliana Raquel Sampaio Batista seja suportado em 50% pela 
Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA ISAURA FERREIRA GAIO 
PINTO - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DA 
SUA EDUCANDA ANA ISABEL FERREIRA MORAIS PINTO � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 06 de Setembro de 2010, de Maria Isaura Ferreira 
Gaio Pinto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Maria Isaura Ferreira Gaio Pinto, Encarregada de Educação da aluna Ana Isabel Ferreira 
Morais Pinto, venho por este meio solicitar a comparticipação do passe escolar para o ano 
lectivo 2010/2011 da minha educanda para a Escola Secundária Felismina Alcântara, uma vez 
que o Curso Técnico de Apoio à Infância não é ministrado em nenhuma das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 15 de Setembro de 2010, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. Cunha, 
que se anexam, informo V.ªs Ex.ªs que o Curso Profissional de Apoio à Infância não funciona 
nas duas escolas do Concelho, sendo que a aluna Ana Isabel Ferreira Morais Pinto, 
matriculada na Escola Secundária Felismina Alcântara, deverá ser comparticipada em 50% da 
totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de 
Setembro, relativo aos transportes escolares. ----------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social e à informação da Técnica Superior de 
Educação, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar que o encargo com o 
transporte escolar da aluna Ana Isabel Ferreira Morais Pinto seja suportado em 50% pela 
Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.4.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA ISABEL BORGES ROQUE 
DA SILVA - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DA 
SUA EDUCANDA MARISA ROQUE DA SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 08 de Setembro de 2010, de Maria Isabel Borges 
Roque da Silva, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Maria Isabel Borges Roque da Silva, Encarregada de Educação da aluna Marisa Roque da 
Silva, venho por este meio solicitar a comparticipação do passe escolar para o ano lectivo 
2010/2011 da minha educanda para a Escola Secundária Felismina Alcântara, uma vez que o 
Curso de Apoio Psicossocial não é ministrado em nenhuma das escolas do Concelho. ----------
---- Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 27 de Setembro de 2010, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- De acordo com a informação das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. Cunha, 
que se anexam, informo V.ªs Ex.ªs que o Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância 
não funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Marisa Roque da Silva 
procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Felismina Alcântara 
e como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, 
do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social e à informação da Técnica Superior de 
Educação, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar que o encargo com o 
transporte escolar da aluna Marisa Roque da Silva seja suportado em 50% pela Autarquia. ---- 
3.5.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: CARLOS CABRAL LOUREIRO 
AMARAL � PEDIDO DE TRANSPORTE PARA SEU FILHO RICARDO RÊGO 
LOUREIRO AMARAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 23 de Agosto de 2010, de Carlos Cabral Loureiro Amaral, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Pedido de transporte ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Venho por este meio agradecer à Senhora Doutora Isaura Pedro e a todo o Executivo a 
boa vontade e o carinho demonstrado para com o meu filho Ricardo Rêgo Loureiro Amaral 
no transporte escolar. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Só quem tem um filho com várias dificuldades na sua auto-independência é que sabe o 
quanto isto representa para uns pais com algumas dificuldades. ------------------------------------- 
---- Na sequência dos anos anteriores, venho apelar a todo o Executivo, mais uma vez, o 
transporte para o próximo ano lectivo Nelas � Seia e Vila Chã � Nelas. ---------------------------
---- Serei sempre um pai devedor para com este Executivo, mas apelo com todo o carinho, a 
mais este favor incondicional. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Agradeço mais uma vez o carinho para com o meu filho e despeço-me com os meus 
respeitosos cumprimentos a todo o Executivo.� -------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 17 de Setembro de 2010, da Técnica 
Superior de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------- 
---- �Pedido de transporte. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pelo Senhor Carlos Cabral Loureiro Amaral e à 
semelhança dos anos anteriores, este Serviço procedeu à avaliação sócio-económica do 
agregado familiar, tendo-se verificado que se trata de uma família com algumas dificuldades 
económicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O educando do Senhor Carlos � Ricardo Rêgo Loureiro de Amaral � é autista, 
encontrando-se a receber actualmente um subsídio mensal no valor de cerca de 120,00 �, que 
é utilizado para pagar a propina mensal na Instituição que frequenta desde 2007 � Associação 
de Beneficência Popular de Gouveia. -------------------------------------------------------------------- 
---- Não havendo, no momento, resposta por parte da Instituição para o internamento do 
Ricardo, é necessário dar continuidade a este transporte, diariamente. -----------------------------
---- Depois de consultar o Serviço de Transportes deste Município, constatou-se que o 
Ricardo já tem 22 anos de idade e o seu transporte não se enquadra na legislação dos 
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transportes escolares pelo que o seu encarregado de educação deverá considerar uma 
alternativa que poderá ser ou o internamento do Ricardo ou ele próprio realizar o transporte de 
forma a que, no próximo ano lectivo, o Município não tenha que realizar deslocações. ---------
---- Uma vez que já se iniciou o ano lectivo e não foi possível ao pai do Ricardo providenciar 
atempadamente o seu internamento, considero que o Município poderá satisfazer o pedido e 
para isso terá duas opções: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Fazer o transporte do jovem de segunda a sexta-feira até Seia, uma vez que a ABPG 
fará o restante percurso até Gouveia e vice-versa, ao fim da tarde (17h15); -----------------------
---- 2 � Fazer o transporte do jovem de segunda a sexta-feira até Seia, no período da manhã, 
sendo que à tarde deverá o percurso ser feito até Gouveia (16h00). ---------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente explicou o assunto e pediu à Câmara para aprovar este transporte, 
apesar do mesmo não se enquadrar na legislação dos transportes escolares. -----------------------  
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social e à informação da Técnica Superior de 
Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar o transporte escolar do 
aluno Ricardo Rêgo Loureiro Amaral. ------------------------------------------------------------------  

 
4 � SUBSÍDIOS 

 
4.1.CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE VISEU � JOGOS DESPORTIVOS DE NELAS � 
2010 - PEDIDO DE SUBSÍDIO � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 47/10, datado de 20 de Julho de 2010, do Clube de Orientação de 
Viseu, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Pedido de subsídio � Jogos desportivos de Nelas � 2010 ---------------------------------------- 
---- O Clube de Orientação de Viseu vem desta forma, desde já, agradecer todo o apoio que a 
edilidade a que V.ª Ex.ª preside tem prestado ao nosso Clube, bem como a oportunidade que 
nos oferece de dinamizar, fomentar e divulgar aos jovens de todo o Concelho a modalidade de 
Orientação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Conforme contactos estabelecidos aquando das reuniões havidas vem o Clube de 
Orientação apresentar a V.ª Ex.ª um pedido de subsídio no valor de 250,00 � (duzentos e 
cinquenta euros), correspondente a despesas com meios logísticos (materiais, deslocamentos e 
alimentação), necessários à realização das acções de formação e provas de Orientação 
Pedestre, referentes aos Jogos Desportivos de Nelas � 2010. ----------------------------------------
---- Certos da v/maior atenção para este assunto.� ----------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 15 de Setembro de 2010, da Técnica 
Superior de Desporto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Jogos Desportivos de Nelas � 2010 / Remuneração pelos serviços prestados ---------------
---- De acordo com o documento em anexo, no qual é enviada pelo Clube de Orientação de 
Viseu a despesa total referente à prestação de serviços, em função da organização das provas 
da modalidade de orientação, realizadas nos 10.ºs Jogos Desportivos de Nelas, no valor de 
250,00 � (duzentos e cinquenta euros), serve o presente para informar V.ª Ex.ª que a referida 
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prestação foi irrepreensível, tendo sido cumpridas todas as situações definidas e com 
constante disponibilidade para colaborar com a Autarquia, quando solicitado. ------------------- 
---- Devo ainda informar que o referido valor está previsto, estando contemplado na 
cabimentação anual existente para o efeito. ------------------------------------------------------------- 
---- Assim, solicito a V.ª Ex.ª que se digne autorizar o referido pagamento ao Clube de 
Orientação de Viseu pelos serviços prestados. ---------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto. -------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de duzentos e 
cinquenta euros ao Clube de Orientação de Viseu, nos termos e de acordo com a informação 
da Técnica Superior de Desporto, atrás descrita. ------------------------------------------------------ 

 
5 � DIVERSOS 

 
5.1.COMPOSIÇÃO DO JÚRI PARA O REGULAMENTO DO PROGRAMA 
MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO HABITACIONAL A ESTRATOS 
SOCIAIS DESFAVORECIDOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Setembro de 2010, das Técnicas Superiores de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Composição do Júri para o Regulamento do Programa Municipal para Atribuição de 
Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos -----------------------------------------------
---- Em cumprimento do Regulamento do Programa Municipal para Atribuição de Apoio 
Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, aprovado em Assembleia Municipal em 
18/06/2010, vimos por este meio solicitar a V.ª Ex.ª se digne designar o júri previsto no n.º 1, 
do artigo 11.º, do referido Regulamento, que deverá ser composto por: ----------------------------
---- a) um membro do órgão executivo da Câmara Municipal, que V.ª Ex.ª preside; -------------
---- b) um dirigente dos serviços técnicos de urbanismo e habitação; -------------------------------
---- c) um técnico superior de serviço social da Câmara Municipal. --------------------------------
---- Ao referido júri competirá a decisão de deferir, ou indeferir, as candidaturas apresentadas, 
bem como a proposta do apoio a atribuir (artigo 4.º, n.º 2, a) e b), dando seguimento à 
formalização da candidatura e procedimentos necessários.� ----------------------------------------- 
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 10 de Setembro de 2010, que a seguir se transcreve: ---------------------------
---- �Agendar próxima reunião de Câmara. Júri designado: Eng.º Luís Adelino Guerra 
Almeida Ferreira; Dr.ª Isabel Maria de Jesus Rodrigues e Dr. Manuel da Conceição 
Marques.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o júri designado pela Senhora Presidente 
da Câmara, para apreciar as candidaturas apresentadas no âmbito do Regulamento do 
Programa Municipal para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais 
Desfavorecidos, conforme a seguir se indica: ---------------------------------------------------------- 
---- a) Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques; ---------------------------
---- b) Eng.º Luis Adelino Guerra Almeida Ferreira; --------------------------------------------------
---- c) Dr.ª Isabel Maria de Jesus Rodrigues. ----------------------------------------------------------- 
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5.2.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � PROJECTO DE RESOLUÇÃO DO PCP QUE 
EXIGE AO GOVERNO A SUSPENSÃO DO REORDENAMENTO DA REDE 
ESCOLAR � CONHECIMENTO  
---- Presente um e-mail, datado de 13 de Setembro de 2010, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara -------------------------------------------------------------
---- Projecto de Resolução do PCP que exige ao Governo a suspensão do reordenamento da 
rede escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O PCP apresentou, no passado mês de Julho, um Projecto de Resolução com o objectivo 
de suspender a aplicação da resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010 e reverter as 
implicações que esta resolução teve em todos os agrupamentos afectados e escolas não 
agrupadas afectadas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para além desta medida propusemos também que a Assembleia da República 
recomendasse ao Governo que este, num prazo de dois anos, elaborasse uma Carta Educativa 
Nacional construída com o envolvimento das autarquias locais, nomeadamente partindo das 
suas cartas educativas, das comunidades educativas e dos órgãos de gestão e administração 
escolar, das associações de pais e encarregados de educação e das associações de estudantes. -
---- Esta iniciativa do PCP foi aprovada por larga maioria, apenas com os votos contra do PS, 
na Sessão Plenária de 9 de Julho, tendo sido publicada em Diário da República no início de 
Agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Junto enviamos, para vosso conhecimento e apreciação, o texto original do Projecto de 
Resolução.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Projecto de Resolução n.º 190/XI/1.ª - Recomenda a criação de uma Carta Educativa 
Nacional e a suspensão da aplicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, que 
�Define os critérios de reordenamento da rede escolar� ----------------------------------------------
---- A pretexto do alargamento da obrigatoriedade de frequência escolar para os menores de 
18 anos, que o Governo vem caracterizando como alargamento da escolaridade obrigatória, 
procedeu o actual Governo, por via da Resolução de Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 1 
de Junho, a um chamado reordenamento da rede escolar, considerando todos os níveis e ciclos 
de ensino até ao final do ensino secundário. ------------------------------------------------------------
---- De acordo com a análise do Partido Comunista Português, este reordenamento da rede 
prossegue, no essencial, a linha de orientação política já praticada pelo anterior governo, que 
se traduz numa aprofunda desfiguração das características fundamentais da Escola Pública, 
particularmente quando considerada à luz da Lei de Bases do Sistema Educativo e da 
Constituição da República Portuguesa. ------------------------------------------------------------------
---- No entanto, o descontentamento com a orientação agora vertida em Resolução do 
Conselho de Ministros e já em marcha em muitos locais do país, não é, de forma alguma, 
circunscrito ao PCP. Bem pelo contrário, esse descontentamento tem vindo a fazer-se sentir já 
desde a aplicação da primeira reorganização levada a cabo pelo XVII Governo Constitucional, 
particularmente através da luta e do protesto organizado das populações afectadas. São várias  
as comunidades escolares que protestam os efeitos dessa reorganização e a forma como foi 
aplicada no terreno e são também várias as que contestam a actual e o conteúdo da Resolução 
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do Conselho de Ministros n.º 44/2010. Essa oposição local e popular ilustra bem a forma 
autocrática e centralista como o Governo e o Ministério da Educação procedem à 
reorganização da rede escolar. ----------------------------------------------------------------------------
---- Na óptica do PCP, este reordenamento obedece a critérios economicistas, mas encerra 
outros motivos, nomeadamente programáticos, por detrás desta estratégia de aglomeração e 
concentração dos meios escolares, sejam materiais ou humanos. A orientação central do 
Governo visa a subversão completa do papel do Sistema Público de Ensino, fragilizando-o e 
criando o espaço para que, cada vez mais, progrida a marcha de gradual privatização do 
ensino a que se assiste. A aglutinação e concentração dos recursos materiais e humanos das 
escolas, além de provocar uma enorme instabilidade por força da forma como foi imposta às 
comunidades educativas, acarreta custos sociais e pedagógicos absolutamente inaceitáveis. A 
qualidade pedagógica, o sucesso real das aprendizagens são paulatinamente substituídos por 
preocupações meramente estatísticas e economicistas. -----------------------------------------------
---- A conversão da escola pública num instrumento formativo meramente profissional, que 
abdica do seu papel cultural e social, que abandona derradeiramente a perspectiva da 
formação da cultura do individuo e que consubstancia e materializa uma escola pública que se 
vai desenvolvendo a duas velocidades. Ou seja, uma escola pública genericamente orientada 
para o cumprimento de uma escolaridade obrigatória orientada em função das necessidades do 
mercado e não em função das necessidades do país, com uma presença residual na 
componente de prosseguimento de estudos, componente essa que vai, gradualmente, ficando 
cada vez mais reservada a um grupo reduzido de agrupamentos privilegiados para as camadas 
mais ricas da população e ao Ensino Privado que, naturalmente, recebe cada vez mais apoio 
financeiro do Estado, fruto das políticas de abandono territorial do Governo PS. ----------------
---- A delapidação de um património público construído após o 25 de Abril de 1974 com o 
esforço de todos os portugueses terá efeitos incomportáveis no quadro da Escola Pública, com 
retrocessos muito significativos no que toca à qualidade do ensino e também à qualidade e 
eficiência pedagógicas e organizativas das escolas. A destruição do esforço, pessoal e 
colectivo, de professores, funcionários, pais e estudantes, por imposição de uma política que 
faz tábua rasa do empenho desses agentes traz consequências humanas, sociais e económicas 
para o país que se afirmarão negativas a muito curto prazo, nomeadamente através da criação 
de mega-agrupamentos de gestão impessoal e sobre-dimensionados do ponto de vista da 
organização e, consequentemente, da sua capacidade pedagógica. ---------------------------------- 
---- O planeamento da organização da rede escolar é um instrumento fundamental de uma 
política educativa que tenha como objectivo a promoção da educação e a elevação da 
qualificação e capacidades de uma população. A ausência de planeamento revela-se, por 
oposição, a estratégia de quem prefere a arbitrariedade e a gestão ao sabor dos interesses 
pontuais, clientelares ou partidários, resultando a soma dessas operações no descrédito e no 
gradual desmantelamento das funções da Escola Pública e, em última análise, das próprias 
tarefas fundamentais do Estado. Actualmente, o único instrumento de planeamento escolar, no 
que ao parque escolar e rede diz respeito, situa-se no plano local, sendo supostamente 
articulado e harmonizado por via das estruturas regionais do Ministério da Educação. No 
entanto, se é verdade que a Carta Educativa é o único instrumento legal de ordenamento da 
rede escolar, não é menos verdade que a Carta Educativa Municipal é um instrumento sem o 
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devido peso na organização da rede escolar quando concebida numa perspectiva regional e 
supra-regional. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Exige-se uma estratégia política, fixada em objectivos claros e ancorada numa gestão 
local partilhada entre autarquia, comunidades escolares e Ministério da Educação, que seja 
construída �de baixo para cima�, ou seja, que parta das necessidades identificadas no terreno e 
se harmonize de todos os pontos de vista, incluindo o da gestão racional de recursos pela não 
duplicação de esforços. No entanto, a estratégia nacional não pode resultar apenas da resposta 
fatalista às consequências das políticas de abandono que têm vindo a marcar as regiões mais 
empobrecidas do país, particularmente as regiões ruralizadas e interiores. Antes pelo 
contrário, uma estratégia nacional deve perspectivar de forma audaciosa a ocupação e a 
distribuição da riqueza pelo território, bem como a dinamização do aparelho produtivo em 
todo o país. A forma como o Governo actual gere o parque escolar e a rede de escolas, além 
de economicista, assenta no fatalismo da litoralização e da macrocefalia urbana ao invés de 
utilizar a própria rede de serviços públicos para o combater. ---------------------------------------- 
---- A Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, aponta um conjunto de directivas de 
cumprimento obrigatório sem qualquer base científica, sem um único fundamento pedagógico 
e sem perspectiva alguma de melhoria da qualidade do serviço prestado às populações. 
Inúmeras dessas directivas poderiam evidenciar essa ausência de preocupação pedagógica, 
mas a que refere o número de alunos como critério determinante e quase exclusivo é de todas 
a mais flagrante. Tão ou mais grave é o facto de sistematicamente este Governo ignorar a Lei 
em vigor e agir à sua margem, como é objectivamente o que se verifica através desta 
imposição de política de reordenamento da rede escolar. O Governo age à margem da própria 
legislação que regula e determina o funcionamento e a criação de agrupamentos, o Decreto-
Regulamentar n.º 12/2000, que impede o envolvimento de Escolas Secundárias em 
agrupamentos de escolas e fixa as condições para a criação, ou alteração de agrupamentos. ---
---- A juntar à tendência política vertida nesta Resolução do Conselho de Ministros vão-se 
afirmando e avultando ataques à Lei de Bases do Sistema Educativo e à qualidade da 
educação, nomeadamente através do ataque aos direitos dos professores e funcionários, mas 
também da tese que progressivamente se vai revelando e que aponta para a concentração de 
estudantes de graus de ensino muito diversos em edifícios escolares únicos, tal como anuncia 
a fusão dos dois primeiros ciclos do ensino básico com o objectivo primeiro de reduzir o 
número de professores e degradar a qualidade do ensino ministrado. -------------------------------
---- O contributo das autarquias, dos concelhos municipais de educação, tal como o das 
comunidades educativas, principalmente os que determinam as cartas educativas 
homologadas posteriormente pelo Ministério da Educação, deve constituir o ponto de partida 
para uma análise global e nacional, assim articulada com a visão estratégica nacional. 
Contudo, a gestão avulsa e intempestiva da rede escolar, obedecendo a critérios  injustificados 
e infundados do ponto de vista pedagógico, sem preocupações com os efeitos e consequências 
junto da qualidade de vida das populações e dos jovens e crianças afectados, sem 
consideração dos custos e riscos acarretados pelo aumento significativo da utilização de 
transportes e da duração e distância dos respectivos percursos. -------------------------------------
---- A reorganização da rede deve, por isso mesmo, partir de uma aprofundada reflexão sobre 
o seu papel e sobre os moldes pedagógicos que o devem orientar. Começar por aplicar, sem 
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qualquer ponderação, ou participação democrática das diversas esferas envolvidas, uma 
política de �régua e esquadro� poderá traduzir-se a médio e longo prazos num efectivo 
desastre político com custos incomportáveis para o país e para o povo. A desocupação 
fatalista do interior e a assimetria cada vez mais galopante na ocupação territorial e na 
distribuição da riqueza serão problemas agravados com a retirada dos serviços públicos, entre 
os quais a escola ocupa lugar estratégico de destaque. ------------------------------------------------ 
---- Assim, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista 
Português apresenta o seguinte projecto de resolução: ------------------------------------------------ 
---- A Assembleia da República recomenda ao Governo que: ---------------------------------------
---- 1. Suspenda de imediato a aplicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010 e 
faça reverter as implicações que teve em todos os agrupamentos afectados e escolas não 
agrupadas afectadas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Desenvolva, num prazo de dois anos, uma Carta Educativa Nacional que plasme uma 
estratégia de gestão da rede escolar e que seja construída com envolvimento das autarquias 
locais, nomeadamente partido das suas cartas educativas, das comunidades educativas e dos 
órgãos de gestão e administração escolar, das associações de pais e encarregados de educação 
e das associações de estudantes, obedecendo essencialmente aos seguintes critérios: ------------
---- a) Estratégia local e regional de desenvolvimento e investimento e importância da 
presença da escola para o seu cumprimento; ----------------------------------------------------------- 
---- b) Qualidade pedagógica e eficiência pedagógica da escola ou agrupamento, 
independentemente do número de estudantes; ---------------------------------------------------------- 
---- c) Capacidade de envolvimento das populações com a comunidade escolar, seu 
aprofundamento ou manutenção; ------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Proximidade da infra-estrutura aos aglomerados urbanos e habitações e tempo de 
transporte previsto para as deslocações dos estudantes, considerando limite máximo da 
duração da deslocação os 30 minutos; ------------------------------------------------------------------- 
---- e) Existência de alternativas reais ou necessidades de construção de novas escolas, 
analisando caso a caso a realidade nacional, sem que se aplique um critério unificado para as 
condições diversas verificadas no terreno. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. Proceda à discussão dessa Carta, através de um Projecto global, com os agentes 
educativos e as autarquias e proceda posteriormente à aplicação gradual da estratégia nela 
contida em articulação com os órgãos autárquicos e de gestão dos agrupamentos e escolas, 
salvaguardando sempre a qualidade de vida das populações e as implicações do 
reordenamento da rede, assegurando que nenhum estudante verá deteriorado ou prejudicado o 
seu direito à educação pela reorganização planificada.� ----------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
5.3.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � ENVIO DE DECLARAÇÃO POLÍTICA DA 
DEPUTADA RITA RATO SOBRE O INÍCIO DO ANO ESCOLAR � 
CONHECIMENTO    
---- Presente um e-mail, datado de 15 de Setembro de 2010, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: ------------------ 
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---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara ------------------------------------------------------------- 
---- Envio de declaração política da Deputada Rita Rato sobre o início do ano escolar ----------
---- Pede-me a Senhora Deputada Rita Rato que envie, para conhecimento de V.ª Ex.ª e fins 
considerados convenientes, cópia de declaração política proferida hoje no Plenário da 
Assembleia da República sobre o início do ano escolar. � -------------------------------------------- 
---- Senhor Presidente, Senhores Deputados, ----------------------------------------------------------- 
---- A abertura do novo ano lectivo trouxe os velhos problemas de outros anos, aos quais 
acrescem outros, criados nos últimos meses pelo Ministério da Educação. Ao contrário da 
propaganda do Governo PS, nem pais, nem estudantes, nem funcionários, nem tão pouco os 
professores têm razões para sorrir. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Despedimo-nos do ano lectivo anterior sem saudades da precariedade e desemprego dos 
trabalhadores deste sector e de uma política educativa que nos últimos cinco anos abriu o 
período mais negro da Escola Pública desde o 25 de Abril. Despedimo-nos com o Governo a 
impor um reordenamento da rede escolar contra tudo o que são critérios objectivos e contra 
todos os que lutaram para que a sua voz fosse ouvida. ------------------------------------------------
---- Chegamos à abertura do ano lectivo 2010/2011 com o Governo PS a avançar como um 
bulldozer: enterrou 4 resoluções da Assembleia da República que exigiam a suspensão deste 
processo; fechou mais de 700 escolas e criou 86 mega-agrupamentos impostos à comunidade 
educativa e preparados durante as férias, baseado em razões economicistas e classistas que 
visam desinvestir na educação e desfigurar a Escola Pública. --------------------------------------- 
---- A instalação e funcionamento destes mega-agrupamentos é uma odisseia: existirão 
departamentos pedagógicos com mais de 70 professores; o crédito de horas para apoiar alunos 
com dificuldades reduz-se drasticamente: no mega-agrupamento de Castro D�Aire de 220 h 
passam a existir 18 h! -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para este Governo modernização tecnológica é fechar mais de 3500 escolas desde 2005. 
Manda o primado pedagógico, social e de desenvolvimento regional para as urtigas e avança 
na desertificação do país. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mas transita também do ano lectivo anterior o ataque aos professores: a desvalorização da 
carreira, a precariedade, os baixos salários, o desemprego. Desde 2007 por cada 38,4 
professores que saíram do quadro por aposentação, entrou 1. As necessidades permanentes 
das escolas com professores, técnicos especializados, funcionários são preenchidas com o 
recurso generalizado e ilegal à precariedade. ----------------------------------------------------------- 
---- Contra os direitos laborais dos professores o Governo PS insiste em manter este modelo 
de avaliação porque é um travão administrativo da progressão na carreira, promove a 
precariedade e o desemprego, institui a precariedade como regra; os horários de trabalho 
desumanos transformam os professores em tarefeiros administrativos a substituir a 
componente pedagógica e lectiva; o aumento de alunos por turma, inclusive nas que integram 
alunos com necessidades educativas especiais; o modelo de gestão escolar menos 
participativo e menos democrático. ---------------------------------------------------------------------- 
---- De norte a sul do país multiplicam-se exemplos como estes: ------------------------------------
---- - Na Escola E B 1 São Bartolomeu, em Coimbra, existem dois funcionários para cerca de 
80 alunos, muitos com necessidades educativas especiais; e apesar de ser a escola de 
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referência do distrito para Educação Bilingue, há falta de formadores de Língua Gestual e 
Terapeuta da Fala. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- - Na Escola Básica Integrada 1.º, 2.º e 3.º Ciclo da Quinta da Boa Água, em Sesimbra, 
para 800 alunos existem 3 funcionários! Abriu a escola mas não tem quadro de pessoal que 
garanta o funcionamento da Escola: o Governo só autoriza recurso a Contratos de Emprego-
Inserção ou ao regime de horas (com horários de trabalho de 3 horas e meia por 3 � à hora). --
---- Os custos de frequência e acesso ao ensino não param de crescer todos os anos, em média 
rondam 625� por estudante, mas a acção social escolar que era pouca com os cortes nas 
prestações sociais é quase nada, chegou tarde e a más horas. O que devia ser um instrumento 
para concretizar a igualdade de oportunidades é um apoio claramente insuficiente para muito 
poucos que conseguem ter acesso. É uma ofensa às famílias os �aumentos� insignificantes de 
10 cêntimos até 1,60 � de comparticipação para manuais escolares e a decisão de manter 
inalteráveis os valores para o material escolar e alojamento; é uma ofensa anunciar que 
estudantes do secundário vão receber 135 � para manuais escolares, sem dizer que são apenas 
os que têm escalão A e se encontram no primeiro escalão do abono de família: são estudantes 
cujo rendimento mensal do agregado familiar são 209 �! --------------------------------------------
---- Os cortes nas prestações sociais no ensino superior vão afastar milhares de estudantes das 
bolsas de acção social ou diminuir drasticamente o seu reduzido valor. É uma política de 
desresponsabilização do Estado que obriga milhares de estudantes a endividarem-se 
contraindo empréstimos bancários para ter acesso ao ensino superior. Só nos últimos 9 anos o 
valor das propinas aumentou mais de 300% por via do subfinanciamento crónico. --------------
---- O PCP recusa-se a assistir a este rumo e apresentará um conjunto de propostas no sentido 
de garantir o acesso de todos os portugueses à educação, nomeadamente através de um 
Projecto de Lei que contemple a gratuitidade de todo o ensino público com a distribuição 
gratuita dos manuais escolares no ensino obrigatório já no presente ano lectivo. Também já 
apresentámos a apreciação Parlamentar do ECD com propostas de valorização da progressão 
na carreira e estabilidade do corpo docente. ------------------------------------------------------------ 
---- Bem pode continuar a zanga de comadres em torno da Escola Pública e das 
responsabilidades do Estado, que fique bem claro que o PS tem feito no Governo o que critica 
no projecto de revisão constitucional do PSD: a liquidação da escola pública e democrática. --
---- A vida demonstra que se fosse fácil liquidar a Escola Pública, a Escola de Abril, há muito 
que o PS, o PSD e o CDS já o teriam feito. Ontem como hoje podem estar certos de que 
contando com a oposição e a denúncia do PCP, contarão seguramente com a luta dos 
professores, dos trabalhadores do sector, dos estudantes, dos pais, que não abdicam de 
defender o direito de acesso ao conhecimento concretizado através de uma Escola Pública 
universal, gratuita, de qualidade e democrática. -------------------------------------------------------- 
---- Disse.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
5.4.COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO-LAFÕES � 
TRANSFERÊNCIA DAS AUTARQUIAS LOCAIS PARA O SNS � RETENÇÃO DE 
VERBAS DO FEF � DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DOS CUSTOS COM A ACÇÃO 
JUDICIAL - APROVAÇÃO   



 
Fls.__________ 

Reunião de 28-09-2010 

 

16

---- Presente um e-mail, datado de 9 de Setembro de 2010, da Comunidade Intermunicipal da 
Região Dão Lafões, com sede em Tondela, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
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---- ��Ex.m.ª Senhora Presidente ------------------------------------------------------------------------- 
---- Transferência das Autarquias Locais para o SNS � Retenção de verbas do FEF -------------
---- Na sequência das solicitações de diversos municípios quanto à cabimentação orçamental 
dos honorários do escritório de advogados relativos às petições, vimos por este meio remeter, 
em anexo, a tabela, provisória, de distribuição de custos bem (com base na proporção/ 
distribuição das quotizações) como minuta da segunda deliberação, esta já com a menção 
expressa ao intervalo de valores de honorários, que deverá ser aprovada na próxima reunião 
do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- ----- 
---- Relativamente à distribuição, pelos municípios, dos honorários do escritório de advogados 
alertamos que a mesma pode vir a sofrer um pequeno ajustamento em virtude de alguns 
municípios ainda não terem informado a CIMRDL, se participam na acção. ----------------------
---- Também anexamos carta do escritório de advogados onde consta o valor dos honorários.� 
---- Honorários � Distribuição por Município ---------------------------------------------------------- 

Municípios Taxa Honorários 
Entre E 

Nelas 5,34% 400,50 � 587,40 � 
 ---- Presente, também, uma carta, datada de 09 de Setembro de 2010, enviada pela Sociedade 
de Advogados Andrade Miranda, Ana Paula Barreto e Carlos Rebelo, RL, ao Ex.m.º Senhor 
Presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões, que 
a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Retenção de verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) ---------------------------------
---- Correspondendo à solicitação de V.ª Ex.ª cumpre-nos informar que os honorários deste 
escritório relativos ao assunto tocante à Retenção de Verbas do Orçamento de Estado para os 
Municípios da Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões compreendem: --------------
---- - análise e estudo da situação jurídica em causa e elaboração de um parecer prévio 
informativo � trabalho concluído com a emissão do n/parecer de 26/08/2010; --------------------
---- - preparação da documentação necessária à instrução da Acção Administrativa Especial � 
designadamente no que toca à preparação das deliberações das Câmaras Municipais e 
organização dos documentos � trabalho já em curso; ------------------------------------------------- 
---- - elaboração da petição inicial da Acção Administrativa Especial a instaurar no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Viseu � prazo muito curto com limite em 17 de Setembro; ----------
---- - elaboração da petição inicial da providência cautelar tendente à suspensão imediata da 
retenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os honorários deste escritório serão calculados com base no tempo dispendido, 
complexidade da matéria em causa e urgência do procedimento. ----------------------------------- 
---- O tempo que se estima para a realização destes serviços é de 70 a 100 horas. A 
complexidade técnica é mediana. A urgência de procedimento é elevada. -------------------------
---- Honorários previstos/estimados: �7.500,00/�11.000,00 (a que acresce o IVA à taxa legal). 
---- Condições de pagamento: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - provisão inicial: �3.000,00 + IVA (�3.630,00) (entregue até 17 de Setembro); ------------ 
---- - pagamento de 70% do restante, no prazo de 15 dias após a decisão da providência 
cautelar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- - pagamento de 30%, no prazo de 15 dias após a decisão do TAF de Viseu na Acção 
Administrativa Especial. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando a similitude dos factos e das questões de direito em causa, a Lei permite 
que os Municípios se coliguem num procedimento judicial único. ----------------------------------
---- Assim, os n/honorários, deverão ser repartidos pelos municípios que se coligarem para 
esta Acção�. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto. -------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, na sequência da deliberação tomada em reunião 
ordinária pública, realizada em 31 de Agosto de 2010, em que esta Câmara decidiu instaurar 
impugnação judicial, em coligação com outros Municípios que integram a Comunidade 
Intermunicipal da Região Dão Lafões, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, com 
vista à anulação do acto administrativo conjunto sob a forma legislativa que é o Decreto-Lei 
n.º 72-A/2010 e o Anexo II, e a anulação dos actos administrativos de retenção de verbas do 
FEF, subsequentes, bem como, instaurar providência cautelar com vista à suspensão da 
eficácia dos referidos actos administrativos, aprovar a adjudicação da referida prestação de 
serviços à sociedade de advogados Andrade Miranda, Ana Paula Barreto e Carlos Rebelo, RL, 
com escritório e sede na Rua Dr. Abel Lacerda, n.º 12 � 1.º, 3460-573 Tondela, inscrita na 
Ordem dos Advogados sob o número 1/95, NIPC 503329762, por procedimento de ajuste 
directo uma vez que o valor do contrato é inferior ao previsto na alínea a), do n.º 1, do artigo 
20.º, do Código dos Contratos Públicos e ainda por motivos de urgência imperiosa resultantes 
de acontecimentos imprevisíveis que fazem com que não se possa cumprir os prazos inerentes 
aos demais procedimentos, designadamente devido à urgência em avançar com a impugnação 
judicial até ao próximo dia 18 de Setembro de 2010 e à necessidade de imediatamente 
suspender as retenções efectuadas pelo Estado nas verbas do FEF, nos termos da alínea c), do 
n.º 1, do Artigo 24.º, do citado Código dos Contratos Públicos, por valor compreendido entre 
400,50 � e 587,40 �, a que acresce o IVA à taxa legal, variável dentro destes valores em 
função dos critérios que hão-de servir de base ao cálculo dos honorários, só possível no final 
do processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais aprovou, também por unanimidade a proposta de prestação de serviços jurídicos 
apresentado pela referida sociedade de advogados; publicitação da celebração do contrato no 
portal da internet dedicado aos contratos públicos, para efeitos de eficácia do contrato, nos 
termos previstos no artigo 127.º, do Código dos Contratos Públicos; proceder à notificação 
prevista no artigo 77.º, do referido Código; e reconhecer a inexigibilidade da redução do 
contrato a escrito nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 95.º, do citado Código dos 
Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
5.5.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS 
� INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- A Senhora Presidente da Câmara leu uma carta, enviada pelo Senhor Presidente da 
Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Informação e esclarecimento ------------------------------------------------------------------------- 
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---- Foi com alguma perplexidade e incredulidade que li o último artigo de opinião do Dr. 
Adelino Amaral, Vereador da Câmara Municipal, sob a presidência de V.ª Ex.ª, pelo que é 
meu dever e direito repor a verdade dos factos. -------------------------------------------------------- 
---- Aquando da publicação do respectivo artigo de opinião, já os bombeiros se encontravam 
no Novo Quartel, sito na Rua Lobo Antunes cuja transferência para desespero de alguns (que 
pretendiam ver adiada ad-eternum) foi acordada entre a Direcção, Comando, Corpo Activo e 
Construtor. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os únicos constrangimentos durante a respectiva transferência resultaram da falta de 
cumprimento do serviço solicitado a 11 de Agosto por parte da empresa (P.T.) com 
participação do Estado, para cuja resolução se empenhou pessoalmente a Senhora Presidente 
da Câmara Municipal, que aqui agradecemos, pelo seu sentido de serviço público, após os 
contactos infrutíferos com o Governo Civil de Viseu e CODIS de Viseu, entidades que 
poderiam ter desbloqueado a situação. ------------------------------------------------------------------ 
---- A obra encontra-se concluída de acordo com o que nos foi imposto pela ANPC e MAI, 
resultante do respectivo concurso público, e não registou qualquer cêntimo de derrapagem 
financeira. O valor total da obra é de 1.090.530,52 �, com comparticipação do QREN de 
763.371,37 �, e da Câmara Municipal de Nelas de 327.159,16 �. -----------------------------------
---- Dos valores acima citados a Câmara Municipal de Nelas já liquidou 2/3 e o Governo 
Português, através do QREN, ainda só enviou menos de 1/5 da sua comparticipação, valores 
integralmente entregues à firma construtora. ----------------------------------------------------------- 
---- Para uma utilização plena ao serviço da população que servimos e maior proficiência do 
serviço, falta a ampliação do Parque de Viaturas e a construção da ala de apoio à construção 
já existente e que se encontra a funcionar nas antigas instalações, para a qual contamos com o 
apoio de entidades e população do Concelho, pois tal não nos foi permitido pela ANPC 
aquando do concurso do novo quartel. ------------------------------------------------------------------ 
---- Apesar do agoiro de alguns novos �velhos do Restelo�, da nossa terra, contamos para 
breve a construção dos sectores em falta (o QREN não comparticipa). ----------------------------
---- Acresce ainda realçar todo o apoio dado pela Senhora Presidente da Câmara Dr.ª Isaura 
Pedro, do Senhor Vice-Presidente Dr. Manuel Marques e pelo Senhor Vereador Dr. Jorge 
David, pela sua colaboração e apoio desde a idealização, concepção, à construção desta infra-
estrutura, que muito nos orgulha, quer a nível funcional, energético e ambiental. ----------------
---- Agradeço desde já a V.ª Ex.ª que esclareça o Senhor Vereador em causa, para que 
futuramente não tenha uma ingerência errónea nos assuntos desta Instituição.� ------------------
---- Depois de ler a carta, atrás descrita, a Senhora Presidente da Câmara prestou alguns 
esclarecimentos sobre a aprovação do projecto e execução da obra em referência. ---------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara explicou que, numa primeira fase o Governo 
aprovou uma tipologia do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas, muito diferente 
da actual e com menos de metade da área actual. Afirmou, também que foi realizada uma 
reunião, num domingo de manhã, na antiga sede dos Bombeiros Voluntários de Nelas, com a 
presença da Senhora Presidente da Câmara, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, do Senhor 
Comandante dos Bombeiros, do Senhor Presidente da Direcção, do Senhor Presidente da 
Assembleia Geral da Associação dos Bombeiros e ainda do Senhor Eng.º Luís de Almeida e 
da Senhora Eng.ª Susana Mesquita, dos Serviços Técnicos de Obras e, assim, nessa reunião 
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foi impugnada essa primeira tipologia do quartel. Afirmou, ainda, que o Governo em nada 
contribuiu para que o novo quartel dos Bombeiros fosse construído e que até à presente data o 
Governo ainda não contribuiu com um cêntimo. ----------------------------------------------------- -
---- A Senhora Presidente enumerou os valores já pagos pela Câmara Municipal para a 
construção do quartel. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que era injusto o Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, ter afirmado que o Governo em 
nada contribuiu para a construção do quartel visto ser ele a ter a primeira palavra que foi a 
aprovação do projecto. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques interrompeu o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral e pediu desculpa por essa interrupção. ----------
---- Seguidamente, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Governo 
aprovou a candidatura da construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas e 
que as comparticipações do QREN também têm uma componente nacional, visto que parte 
das comparticipações do QREN têm uma comparticipação dos próprios Estados. Afirmou, 
também, que teve o privilégio de estar ao corrente do andamento da candidatura e que o 
processo foi desbloqueado e a tipologia do quartel foi alterada por intervenção do Senhor 
Governador Civil do Distrito de Viseu. ----------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Vice-Presidente da Câmara afirmaram que 
era mentira o que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral tinha acabado de afirmar. -
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara afirmou que iria trazer para a próxima reunião de 
Câmara documento comprovativo da impugnação da primeira tipologia do quartel. Afirmou, 
também, que a alteração da tipologia do quartel foi uma vitória dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas. Afirmou, ainda, que durante vinte anos o Partido Socialista não mexeu uma palha para 
que essa obra fosse executada e que, na presente data, o Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral estava a tentar colar-se a uma obra que não era sua. --------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Partido Socialista sempre 
teve a porta aberta para apoiar projectos que ajudem a desenvolver o Concelho de Nelas e que 
o Governo aprovou vários projectos para o nosso Concelho. Afirmou, também, que o 
Executivo Municipal é perito em discussões estéreis, que por parte do Executivo Municipal 
falta pagar 1/3 da parte da sua comparticipação aos Bombeiros. Afirmou, também que a 
inauguração do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas foi feita de uma forma 
desadequada, há um ano atrás e que só na presente data é que os Bombeiros Voluntários 
fizeram a mudança para a nova sede, embora falte construir algumas infra-estruturas. ----------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que falta construir aquelas infra-estruturas mas, 
por imperativos legais, só se poderão iniciar no fim de concluído o processo do QREN. -------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a Senhora Presidente da 
Câmara preocupava-se com os votos dos munícipes do Concelho e não se preocupava com as 
reais necessidades dos mesmos. Também afirmou, que se sentia feliz pelo facto dos 
Bombeiros Voluntários terem feito a mudança para a sua nova sede, mas que este Executivo 
Municipal teve um comportamento que não esteve à altura de uma obra tão importante como 
esta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Senhora Vereadora Maria Antónia Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo 
afirmou que o novo Quartel dos Bombeiros Voluntários estava operacional e pronto a 
funcionar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva afirmou que o Senhor Vereador Adelino 
José Borges Amaral era mentiroso porque a inauguração do novo quartel foi organizada pelos 
Bombeiros Voluntários de Nelas e não por este Executivo Municipal. -----------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que gostava que o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral provasse que o Senhor Governador Civil do 
Distrito de Viseu interveio na execução da obra do novo quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Nelas. Também afirmou que gostava de ver provada a percentagem que o Governo pagou 
para esta obra. Afirmou, ainda, que louvava a postura do empreiteiro da obra que não tem 
levantado problemas em relação aos pagamentos. -----------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal está a pagar ao 
empreiteiro as suas comparticipações de acordo com o plano de pagamentos. --------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que a primeira 
tranche da Câmara Municipal foi paga em Julho de 2009 e que da parte da QREN ainda não 
foi recebida nenhuma comparticipação. ----------------------------------------------------------------- 
---- A pedido do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, o 
Senhor Eng.º Luís Almeida explicou como eram feitas os pagamentos e as comparticipações 
do QREN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que a parte do 
QREN ainda não foi paga pelo Governo, visto que esta obra é comparticipada em 70% pelo 
QREN e 30% pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Executivo Municipal 
ainda não pagou a totalidade da comparticipação que lhe competia pagar. ------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara reafirmou que o Executivo Municipal estava a pagar de 
acordo com o plano de pagamentos. --------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o 
Executivo estava a cumprir a sua parte nos pagamentos, que o Governo é que não estava a 
cumprir a sua parte e que, apesar do Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas ter 
prometido um adiantamento de 25% da parte do Estado, o que era um facto é que o Governo 
não tinha feito qualquer adiantamento. ------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu ao Executivo Municipal para pedir 
responsabilidades ao Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas. ---------------------------- 
 

6 � PESSOAL 
 

6.1.PREENCHIMENTO DE UM LUGAR DE ASSISTENTE OPERACIONAL � 
CARPINTEIRO - A TEMPO DETERMINADO � RESERVA DE RECRUTAMENTO 
INTERNA � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 20 de Setembro de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
----�Exm.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, Drª. Isaura Pedro, com conhecimento do 
Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel Marques. --------------------------------------------------------  
---- Preenchimento de um Lugar de Assistente Operacional � Carpinteiro � A Tempo 
Determinado - Reserva de Recrutamento Interna ------------------------------------------------------ 
---- Em 19 de Maio de 2010, foi aberto por aviso n.º 11.049/2010, publicado em D.R. 2.ª 
Série n.º 107, de 02 de Junho de 2010, um procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de dois postos de trabalho de assistente operacional, da carreira geral de 
assistente operacional, na área funcional de Carpinteiro, em regime de contrato de trabalho 
por tempo determinado; dando cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, por aviso n.º 16.302/2010, de 02 de Agosto de 2010, foi 
publicada também em D.R. na 2.ª Série, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
homologada, constituindo-se uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do 
artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009. ------------------------------------------------------------------- 
---- Havendo necessidade de ocupar mais postos de trabalho, no âmbito do procedimento 
concursal aberto em 2010, com lista de reserva de recrutamento interna homologada, e tendo 
esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-
A/2009, o recrutamento para os lugares em causa opera-se nos termos do previsto na alínea 
d), do n.º 1, do artigo 54.º e no 55.º da LVCR. --------------------------------------------------------- 
---- Havendo no Mapa de Pessoal um lugar vago, de Assistente Operacional, da carreira geral 
de Assistente Operacional, na área Funcional de Carpinteiro, devidamente cabimentado, e 
tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e alínea b), dos n.ºs 1, 3 e 4, do artigo 7.º, da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas a despesas 
com pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal 
aprovados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que no mapa de pessoal, aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 11 de Dezembro de 2009, essas despesas foram previstas e, que a 
ocupação dos lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento 
dos serviços, sou a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento dos postos de trabalho 
em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----V. Exa. superiormente decidirá.�--------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, prover 
um lugar de Assistente Operacional, na área funcional de Carpinteiro, por tempo determinado, 
com candidatos da reserva de recrutamento interna, aprovados em concursos anteriores, nos 
termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7 � CONTABILIDADE 
 

7.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2010 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2010, n.ºs 17 e 18, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, n.ºs 15 e 16, as 
quais ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------------
7.2.ORÇAMENTO MUNICIPAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2011 � 
INÍCIO DOS TRABALHOS DE PREPARAÇÃO � CONHECIMENTO 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que se tinham iniciado os trabalhos de 
preparação para a elaboração do Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano de 2011 --
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
  

8 - OBRAS PARTICULARES 
 
8.1.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 
8.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 07 e 20 de Setembro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 07 e 20 de Setembro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
8.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS 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 07 e 20 de Setembro de 
2010, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------- 
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8.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E RECIBOS DE 
ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, 
CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA 
ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71.º, DO DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações e recibos de admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 07 e 20 de 
Setembro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ---------- 
8.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: AREAL, FREGUESIA DE 
NELAS. REQUERENTES: ANTÓNIO AUGUSTO TAVARES SIMÕES, MANUEL 
RIBEIRO DE ALMEIDA, MANUEL FABRÍCIO SANTOS E ANTÓNIO DA SILVA 
GONÇALVES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 14 de Setembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um terreno rústico. 
Local: Areal, Freguesia de Nelas. Requerentes: António Augusto Tavares Simões, Manuel 
Ribeiro de Almeida, Manuel Fabrício Santos e António da Silva Gonçalves. --------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os quatro requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Areal�, artigo n.º 5012, localizado em Nelas, 
sendo ¼ a favor de cada um. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade do prédio rústico, sito ao �Areal�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Nelas, sob o artigo número 5012, em nome dos requerentes António Augusto 
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Tavares Simões, Manuel Ribeiro de Almeida, Manuel Fabrício Santos e António da Silva 
Gonçalves, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.4.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM DE TERRENO PARA 
ARBORIZAÇÃO. LOCAL: CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: FELIPE 
RICARDO BATISTA DOS SANTOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 14 de Setembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licença para ripagem de terreno para arborização. Registo n.º 5.889, de 
30/04/2010. Local. Canas de Senhorim. Requerente: Felipe Ricardo Batista dos Santos. -------
---- I. Solicitação do requerente: -------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à destruição do revestimento 
vegetal dos seus três prédios rústicos, sitos às �Lavouras�, �Chaveiro� e �Pramela�, em Canas 
de Senhorim, na Freguesia de Canas de Senhorim, Concelho de Nelas, descritos sob os artigos 
n.ºs 7357, 1517 e 1498, a fim de os arborizar com eucaliptos. ------------------------------------- 
---- II. Análise da pretensão: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os terrenos em causa, assinalados na planta apresentada pelo requerente, verifiquei que 
o terreno com maior dimensão (artigo n.º 7357) localiza-se em Espaço Florestal, não incluído 
em RAN ou REN e as duas parcelas mais pequenas (artigos n.ºs 1517 e 1498) localizam-se 
em Espaço Florestal, incluído em REN e não em RAN, de acordo com o regulamento do 
PDM de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Foi solicitado parecer à Direcção de Serviço das Florestas (DGRF), nos termos do n.º 2, 
do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28/04. ---------------------------------------------------- 
---- 3. A ripagem tem como objectivo a plantação de �Eucaliptos Glóbulos�. ---------------------
---- 4. Da sua análise pode-se concluir que: ------------------------------------------------------------- 
---- - a) A ripagem é permitida em Espaço Florestal de acordo com o que é referido no artigo 
56.º, do Regulamento do PDM. --------------------------------------------------------------------------- 
---- - b) A DGRF emitiu um parecer favorável condicionado, de acordo com o parecer com 
referência 805/UGFDL/FP/10, de 19/07/2010. --------------------------------------------------------- 
---- - c) O requerente já solicitou autorização à AFN para plantação de eucaliptos na 
propriedade em apreço. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A DGRF emitiu um parecer favorável, de acordo com o parecer com referência 
122/UGFDL/FP/10, de 08/02/2010. --------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A CCDR do Centro emitiu comunicação prévia favorável, de acordo com o parecer 
DSR_Viseu 600/10, de 09/09/2010. --------------------------------------------------------------------- 
---- 3 � Assim, não vejo inconveniente na pretensão. ------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença para ripagem de 
vários terrenos, a fim de serem arborizados com eucaliptos, sitos às �Lavouras�, �Chaveiro� e 
�Pramela�, na Freguesia de Canas de Senhorim, Concelho de Nelas, descritos sob os artigos 
n.ºs 7357, 1517 e 1498, respectivamente, em que é requerente Felipe Ricardo Batista dos 
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Santos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.5.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS 
PELA MUDANÇA DE TITULAR DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 
� LOCAL: BAIRRO DA FIGUEIRA VELHA, BLOCO 5, 1.º ESQUERDO, EM 
NELAS. REQUERENTE: MARIA ISABEL AMARAL PEREIRA CARDOSO � 
ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Setembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela mudança de titular 
do contrato de fornecimento de água � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: 
Bairro da Figueira Velha, Bloco 5, 1.º Esquerdo, em Nelas. Requerente: Maria Isabel Amaral 
Pereira Cardoso. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
mudança do contrato de fornecimento de água, por falecimento do seu cônjuge, Mário Santos 
Cardoso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea f) As pessoas de comprovada insuficiência económica. -------------------------------
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A interessada apresenta um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais e apresenta como prova de insuficiência económica cópia do contrato para fim 
habitacional em regime de renda apoiada reajustado, em resultado da morte do cônjuge e um 
documento emitido pela Segurança Social � Instituto da Segurança Social, I.P. � Centro 
Distrital de Viseu, dirigido ao Tribunal Judicial de Nelas a comprovar a insuficiência 
económica do falecido a fim de beneficiar da dispensa da taxa de justiça e demais encargos 
com o processo judicial. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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---- Presente, também, uma informação, datada de 06 de Setembro de 2010, da Jurista 
Estagiária, desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Requerimento para isenção do pagamento de taxas. Contrato de fornecimento de água � 
Mudança de titular. Requerente: Maria Isabel Amaral Pereira Cardoso. --------------------------- 
---- Presente requerimento da munícipe Maria Isabel Amaral Pereira Cardoso, residente no 
Bairro da Figueira Velha, Bloco 5, 1.º Esq.º, 3520-046 Nelas, a solicitar a isenção do 
pagamento de taxas pela mudança de titularidade do contrato de fornecimento de água, por 
falecimento do seu cônjuge, Mário Santos Cardoso, titular do referido contrato, cumpre-nos 
emitir o seguinte parecer: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os direitos decorrentes do contrato existente podem transmitir-se aos herdeiros 
legalmente habilitados que permaneçam no local de consumo após falecimento do 
consumidor titular, bastando para tanto simples averbamento do novo titular do contrato de 
fornecimento de água que, no caso concreto, é o cônjuge sobrevivo. -------------------------------
---- Uma vez que a mudança de titularidade do referido contrato importa o pagamento de uma 
taxa, a requerente solicita a isenção de pagamento da mesma, juntando ao requerimento 
documentação que comprova a sua insuficiência económica. ----------------------------------------
---- Ora, nos termos do artigo 5.º, n.º 2, alínea f), do Regulamento e Tabela de Taxas do 
Município de Nelas, podem beneficiar de isenção do pagamento de taxas, as pessoas com 
comprovada insuficiência económica. ------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, tendo em conta a documentação apresentada, somos de parecer que, salvo melhor 
opinião, a requerente preenche os requisitos necessários à isenção do pagamento de taxas por 
manifesta carência económica, ficando esta isenção sujeita a deliberação da Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara superiormente decidirá.� -------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas municipais, 
devidas pela mudança do contrato de fornecimento de água, por falecimento do seu cônjuge, 
Mário Santos Cardoso, a requerente Maria Isabel Amaral Pereira Cardoso, residente no Bairro 
da Figueira Velha, Bloco 5, 1.º Esquerdo, em Nelas, nos termos e de acordo com as 
informações dos Serviços Técnicos de Obras e da Jurista Estagiária em serviço nesta Câmara 
Municipal, atrás descritas. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
9 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ---------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

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

 
__________________________________________ 

 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 
 

 


