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ACTA N.º 7 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM CATORZE DE ABRIL DE DOIS 
MIL E NOVE 

 
---- Aos catorze dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, 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.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ------------------------------------------------------------------ 
---- Registou-se falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos 
Santos Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 31 
de Março de 2009, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 135.237,23 � (cento e trinta e cinco mil duzentos 
e trinta e sete euros e vinte e três cêntimos); - De operações extra orçamentais: 125.979,30 � 
(cento e vinte e cinco mil novecentos e setenta e nove euros e trinta cêntimos). -------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- Não foram apresentados assuntos para serem incluídos na Ordem do Dia. ----------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou uma proposta 
de deliberação, no sentido de tornar extensível o Voto de Louvor, aprovado na reunião ordinária 
pública, realizada em 31 de Março de 2009, referente aos títulos de Campeão Distrital de Viseu, 
em Futsal, conquistados pelas equipas de Juniores e Seniores, do Académico Basket Clube de 
Nelas, também à equipa de Iniciados da referida Associação Desportiva. ---------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a referida proposta de deliberação. -----------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que tinha estado numa 
Assembleia Geral de sócios do Sport Lisboa e Nelas, onde tinha sido dito que o Executivo 
Municipal teria prometido àquela Associação um cheque no valor de vinte e cinco mil euros em 
troco do pedido de demissão do Presidente da Direcção do clube e questionou o Executivo 
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Municipal no sentido de saber o que é que, de facto, se passava. Afirmou também que a Câmara 
Municipal tinha responsabilidades no que se refere à actual situação financeira do clube, visto 
ser sua financiadora em mais de 50%. Afirmou também que o actual Executivo Municipal 
baixou o valor dos subsídios anuais a atribuir às associações desportivas, mas que no caso 
concreto do Sport Lisboa e Nelas devia haver um esforço de intenção, da parte da Câmara 
Municipal, de ajudar o Sport Lisboa e Nelas para que ele não acabasse, providenciando o 
levantamento do arresto, para assim ser retomada a sua consolidação financeira. Afirmou 
também que devia haver esse gesto porque a Câmara Municipal tinha responsabilidades 
históricas e visto haver pessoas ligadas ao Executivo bem relacionadas com a gestão 
administrativa do referido Sport Lisboa e Nelas. Afirmou também que o actual Executivo 
Municipal devia apoiar o clube, sem, no entanto, excluir o apuramento de responsabilidades 
pessoais que levaram à actual situação financeira do clube. Mais afirmou que sempre foi 
preocupação da Câmara a apresentação de contas por parte dos clubes e já que têm sido 
deliberados tantos subsídios para as associações desportivas, o actual Executivo Municipal 
devia tomar uma atitude e ter vontade política para resolver a situação financeira do Sport 
Lisboa e Nelas e não deixar estragar o trabalho que tem sido feito ao longo dos anos pela 
referida associação desportiva junto das camadas jovens, propondo que as equipas de formação 
ficassem separadas da equipa de futebol sénior. --------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que nunca se 
imiscuiu na gestão das associações desportivas, nem a título pessoal, nem na qualidade de 
Vereador, que era sócio de muitos clubes do Concelho de Nelas, mas também era seu 
entendimento que o Sport Lisboa e Nelas não devia acabar, embora também entendesse que os 
clubes de futebol não podiam gastar o que quisessem para depois a Câmara pagar. Afirmou 
também que o Sport Lisboa e Nelas recebeu o seu subsídio anual, tal como todos os restantes 
clubes desportivos do Concelho e que o referido clube devia gerir as suas despesas de acordo 
com o orçamento que tinha e não mais do que isso. Afirmou ainda que, na qualidade de sócio, 
entendia que não devia ser a Câmara a salvar o clube. --------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que era liminarmente 
contra a atribuição a atribuição de qualquer subsídio extraordinário ao Sport Lisboa e Nelas. 
Entendia que não devia ser a Câmara a pagar as despesas do clube. Afirmou também que numa 
Assembleia Geral anterior àquela a que o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva 
assistiu, foi dito que a Câmara tem pago escrupulosamente os subsídios ao clube. Afirmou 
também que, apesar do Sport Lisboa e Nelas dedicar muito do seu trabalho na formação das 
camadas jovens, os seus dirigentes desviaram o subsídio destinada à formação dos jovens para a 
equipa sénior e que se não fosse a carolice de muitas pessoas não havia equipas de formação no 
referido clube. Afirmou também que a equipa sénior consumiu todos os subsídios e para as 
camadas jovens foi zero. Afirmou ainda que o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva retirou os seus filhos do Sport Lisboa e Nelas, sem ter dado conhecimento à Direcção do 
Clube e inscreveu-os no Académico Basket Clube de Nelas, demonstrando assim o amor que o 
referido Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva tinha pelo clube. ---------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que os seus filhos têm 
problemas de saúde relacionados com alergias e que para isso são medicados, como a Senhora 
Presidente da Câmara muito bem sabe. -------------------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Executivo Municipal 
vai relvar o campo pelado do Sport Lisboa e Nelas e que, se o Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva quiser salvar o clube, então que, com ele, Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques, avalise um empréstimo de trinta mil euros, porque, assim é que se via, 
quem gostava do Sport Lisboa e Nelas, visto que ele, Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques, era contra a atribuição de qualquer subsídio extraordinário àquele clube, visto que o 
Executivo Municipal estava a gerir o erário público e os subsídios eram pagos com os impostos 
dos contribuintes, os quais não são só para pagar subsídios ao futebol, mas também para fazer 
obras de investimento, nomeadamente obras de saneamento básico na Freguesia de Senhorim. - 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho afirmou ser contra a atribuição de um 
subsídio extraordinário ao Sport Lisboa e Nelas, visto entender que os clubes são todos iguais, 
que devem ser tratados todos da mesma maneira e que os subsídios da Autarquia não deviam 
servir para �tapar buracos� e que se o Sport Lisboa e Nelas estava tão mal financeiramente, 
então que se extinguisse o clube, à semelhança de muitos clubes que estavam a encerrar pelo 
país inteiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, na sua qualidade de 
Vereador, não queria acreditar que o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas tenha feito aquilo de que foi acusado, que era prometer um cheque de vinte e cinco mil 
euros por troca da demissão do Presidente da Direcção do Sport Lisboa e Nelas, embora a sua 
defesa nessa Assembleia Geral, a que ele, Vereador Adelino José Borges Amaral, também 
assistiu, não tenha ficado clara. Afirmou também que a política de atribuição de subsídios às 
associações desportivas foi bem implementada há alguns anos atrás, que devia haver 
transparência na atribuição de subsídios, devia haver protocolos entre a Autarquia e as 
associações desportivas onde fossem definidos direitos e deveres de ambas as partes e que devia 
haver a exigência de apresentação de contas das associações desportivas antes da atribuição do 
subsídio do ano seguinte. Afirmou também que a Autarquia devia fiscalizar as associações 
desportivas no sentido de verificar se o subsídio atribuído para as camadas jovens era desviado 
das camadas jovens para a equipa sénior e que os Senhores Vereadores do Partido Socialista 
aplaudiam a iniciativa, implantada há uns anos atrás, de haver linhas directivas de atribuição de 
subsídios às associações desportivas. Afirmou também que, em tempos atrás, numa sessão da 
Assembleia Municipal de Nelas, tinha feito uma proposta de atribuição de um subsídio 
extraordinário de vinte e cinco mil euros, mas que, na presente data, entendia que a Câmara não 
devia alhear-se do problema do Sport Lisboa e Nelas, não com a atribuição de um subsídio 
extraordinário, mas sim com elaboração de protocolo com contrapartidas de ambas as partes. ---
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal tem acompanhado o 
problema do Sport Lisboa e Nelas, tendo já havido reuniões com a actual Comissão 
Administrativa do clube. Afirmou também que o actual Executivo tem dado todo o apoio às 
camadas jovens, que ia relvar o campo pelado, visto ser entendimento do actual Executivo que 
as camadas jovens são o futuro do Concelho. Afirmou ainda que, em relação às dívidas do 
Sport Lisboa e Nelas, o Executivo Municipal estava a aguardar o resultado das investigações da 
Polícia Judiciária, visto existir uma dívida de 50 mil euros. --------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que, se no futuro houver 
problemas no Académico Basket Clube de Nelas, também trará o assunto para ser discutido no 
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órgão próprio que é a Câmara Municipal. Afirmou também que acreditava no Senhor Vereador 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, embora o facto do referido Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Seixas ter dito que desconhecia o empréstimo contraído pelo Sport Lisboa e Nelas 
revelava alheamento da parte dele. Afirmou também que só em finais de Junho, ou Julho de 
2008, é que foi deliberada a atribuição de subsídios para a presente época desportiva. Afirmou 
também que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques nunca deu nenhum aval 
para a contracção de empréstimos por parte do Sport Lisboa e Nelas. Afirmou ainda que devia 
haver uma acção mais proactiva por parte da Câmara Municipal de Nelas para a resolução do 
problema financeiro do Sport Lisboa e Nelas. ------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 
 

1 � CONTABILIDADE 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL, REALIZADA EM CATORZE DE ABRIL DE DOIS MIL E NOVE: -----------  
�1.1.APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2008 
---- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, o qual prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto em análise, tendo 
agradecido aos Serviços da Autarquia por terem elaborado o Relatório de Gestão. Afirmou que 
fazia falta à Câmara Municipal de Nelas a entrada em vigor do QREN, que as despesas de 
capital eram o que eram porque o actual Executivo Municipal não teve o apoio dos quadros 
comunitários e que, enquanto não houver o apoio dos quadros comunitários muito dificilmente 
se inverterão as percentagens das despesas de capital em relação às despesas correntes e que, 
enquanto não estiver instalada a contabilidade de custos, dificilmente se inverterá esta situação, 
visto que muitas despesas correntes eram, de facto, despesas de capital. -----------------------------
---------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva enunciou várias obras que constam nos documentos em análise como despesa 
corrente, mas era desejável que houvesse mais despesas em bens de investimento, visto as 
mesmas terem um efeito multiplicador na vida dos empreiteiros e das empresas do Concelho e 
que a percentagem das despesas em bens de investimento foi apenas de 24%. Afirmou também 
que o actual Executivo Municipal não tem feito nenhum esforço para diminuir as despesas 
correntes e aumentar as despesas de bens de investimento. Afirmou ainda que os documentos 
em análise relatam bem as opções políticas do actual Executivo Municipal. ------------------------
--------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que havia despesas 
correntes que também tinham um efeito multiplicador na vida das empresas e dos empreiteiros 
do Concelho porque a compra de materiais para obras executadas por administração directa 
também dá vida à Vila de Nelas. Afirmou ainda que no ano de 2002, se forem retiradas as 
verbas recebidas dos fundos comunitários, as despesas de bens de investimento ficariam com 
uma percentagem de 23%. ----------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que, analisando os 
documentos, verificou existir um grave problema de dificuldades da Tesouraria da Câmara, 
visto que parte do empréstimo contraído foi mobilizado para pagar despesas correntes, quando 
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devia ter sido mobilizado para pagar despesas de bens de investimento. --------------------- A 
Senhora Presidente da Câmara informou que no ano de 2008 verificou-se uma diminuição de 
receitas de cerca de duzentos mil euros. --------------------------------------------------- O Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que, perante esta demora nos prazos de 
pagamento, os fornecedores não saem da porta da Câmara a pedir que o Executivo lhes pague 
as facturas e que assim, como o tempo de pagamento das facturas é muito longo, os bens são 
comprados muito mais caros, o que provoca uma grande insegurança nas empresas que 
fornecem bens à Câmara, pois não sabem quando é que as facturas vão ser pagas. Afirmou 
ainda que quem paga de forma atrasada, paga muito mais caro. --------------------- O Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, afirmou que, no ano de 2008 diminuiu a 
receita da Autarquia, visto ter reduzido a taxa de derrama e ter também reduzido o Imposto 
Municipal de Imóveis. Afirmou, ainda, que ele também gostava de pagar a pronto pagamento, 
mas que isso era impossível. Afirmou ainda que com a adesão ao Programa Pagar a Tempo e 
Horas, iria ser resolvido o problema de Tesouraria visto que iria ser reduzido o tempo de atraso 
de pagamento aos empreiteiros e outros fornecedores. ---------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que se fosse atribuído um 
subsídio extraordinário a todos as associações desportivas, como o Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva queria, o Executivo Municipal teria mais uma despesa de duzentos mil 
euros. De seguida, questionou o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva no sentido 
de saber qual era o tempo de atraso de pagamento aos fornecedores quando o referido Senhor 
Dr. José Manuel Borges da Silva tinha sido Vereador no anterior mandato. Afirmou de seguida, 
o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, que era de nove ou dez meses de atraso. 
De seguida enumerou as obras feitas por administração directa pelos trabalhadores da Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a discussão e aprovação do 
Orçamento Municipal e a da Conta de Gerência eram dois momentos altos da gestão do 
Executivo Municipal e ele confessava que não tinha conseguido acabar de elaborar a declaração 
de voto que queria entregar, a qual leu tal como estava, porque não tinham sido cumpridos os 
prazos de entrega de documentos aos Senhores Vereadores e que tinha havido má fé da parte do 
Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que houve má fé mas foi da parte do Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral visto que enviou um fax, a pedir mais documentos, às 13 
horas e 20 minutos do dia 9 de Abril de 2009, Quinta Feira Santa, sabendo que tinha sido 
concedida tolerância de ponto, na tarde desse dia, aos funcionários da Câmara Municipal. -------
-- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que enviou o referido fax duas 
horas depois de ter recebido a Conta de Gerência em formato digital. Afirmou também que a 
apreciação das contas do ano de 2008, seria sempre, uma apreciação política porque, 
tecnicamente deviam ser louvados os Serviços Administrativos, pela forma como as mesmas 
estão elaboradas, mas politicamente, entendia que o Executivo Municipal tinha orçamentos 
muito maus e as contas tinham de merecer uma apreciação negativa. De seguida, questionou o 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas no sentido de saber se ele sabia 
qual o valor que o Executivo Municipal iria receber de verbas do QREN. ------------------------- 
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---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou que o Executivo 
Municipal previa receber cerca de três milhões e duzentos mil euros, mais algumas verbas de 
candidaturas que, eventualmente, vierem a ser aprovadas. ----------------------------------- O 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que no final do QREN, em 2013, se o 
actual Executivo Municipal ainda cá estiver a gerir os destinos do Concelho, vai afirmar que, 
afinal as verbas provenientes dos fundos comunitários não chegaram para nada. ----- O Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o actual Executivo 
Municipal está a pagar juros de empréstimos contraídos pelos Executivos do Partido Socialista. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, na melhor das hipóteses, o 
actual Executivo Municipal iria receber de verbas provenientes do QREN um milhão de euros, 
o qual não ia chegar para nada. Afirmou ainda que o Relatório de Gestão estava muito bem 
elaborado e que até continha dados que não era preciso lá estarem mencionados. -------------- 
Seguiu-se uma forte discussão entre os Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva e 
Dr. Manuel da Conceição Marques, em virtude do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva afirmar que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques tinha dito nesta 
reunião, depois de um comentário seu, que para ele o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges 
da Silva era �lama�, tendo o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva levantado do 
seu lugar e dirigido ao lugar onde estava sentado o Senhor Dr. Manuel da Conceição Marques, 
com ar ameaçador, exigindo-lhe que repetisse essa palavra, o qual não se levantou, nem reagiu, 
tendo apenas afirmado que a palavra que proferiu não foi �lama�, mas sim a palavra �zero�. ----
----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para acalmar os ânimos, a Senhora Presidente da Câmara interrompeu os trabalhos e foi 
feito um intervalo de cinco minutos. -----------------------------------------------------------------------
-- Reiniciados os trabalhos, o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que 
queria que ficasse exarado em acta que ele, Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, 
dava dois murros a quem trouxesse para discussão de reunião assuntos relacionados com a sua 
família, nomeadamente, com o seu filho que era um miúdo de 8 anos. ---------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a Senhora Presidente da 
Câmara classificava as inaugurações como sendo actividades culturais. De seguida, procedeu à 
leitura de uma declaração de voto e prestou alguns esclarecimentos sobre o conteúdo da mesma, 
tendo também declarado que, posteriormente à presente reunião iria enviar a referida declaração 
de voto, devidamente corrigida, para ficar exarada na acta da presente reunião. Afirmou ainda 
os Senhores Vereadores do Partido Socialista iam-se abster na votação da Conta de Gerência e 
Relatório de Gestão do ano de 2008. ----------------------------------------------- A Câmara 
deliberou, por maioria, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da Câmara e dos 
Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas e três abstenções, dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino 
José Borges Amaral e Dr. ª Natália Henriques Coelho, aprovar os documentos de prestação de 
contas respeitantes ao período que decorreu de 1 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008, 
os quais deverão ser submetidos à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, para 
apreciação e votação, nos termos do disposto na alínea e), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 
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169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2001, de 11 de Janeiro. -----------------------
------------------------------------------------------------------------ 
---- Posteriormente a esta reunião, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral enviou a 
declaração de voto, que leu no início da sua intervenção sobre este assunto, já devidamente 
elaborada, assinada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista presentes nesta reunião e 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2009 - DECLARAÇÃO DE VOTO DOS 
VEREADORES DO PS ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A apreciação dos documentos de prestação de contas é, para os vereadores do Partido 
Socialista, um acto da maior importância e que, em si mesmo, corresponde ao exercício de uma 
das suas competências de maior relevo, ou seja, a avaliação e fiscalização da gestão municipal. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com a postura de oposição firme mas responsável, com que têm procurado desempenhar as 
suas funções, têm viabilizado a aprovação de Orçamentos e Planos de Actividades, propostos 
por este executivo, pois entendem que, com a legitimidade que lhe advém do voto popular, à 
coligação PSD/CDS que dirige os destinos do Concelho, deve ser dada a possibilidade de 
executar o seu programa. ------------------------------------------------------------------ A aprovação 
desses documentos, não invalida que o PS tenha feito sempre uma apreciação, mais ou menos 
crítica, pois eles têm revelado, em nosso entender, opções erradas de gestão, que comprometem 
o futuro e o desenvolvimento do Concelho. ---------------------------- Em relação aos documentos 
de prestação de contas, que agora apreciamos, terão que merecer também uma apreciação 
política, na medida em que revelam a forma e a medida de execução do Orçamento e Plano de 
Actividades. ---------------------------------------------------------- Numa primeira abordagem, 
verifica-se que, se o Orçamento e Plano de Actividades traduziam políticas erradas, a sua 
execução traduz-se, mais uma vez e à semelhança de anos anteriores, num falhanço total e 
completo de execução, agravando ainda mais os erros dessas políticas. ------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
---- A nossa apreciação é estritamente política. Do ponto de vista técnico, os documentos estão 
bem elaborados, com clareza e rigor, denotando profissionalismo e competência dos serviços, 
que importa referir e louvar. ------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Balanço ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Balanço, enquanto documento revelador da situação patrimonial do Município, é o que 
melhor espelha a incapacidade e a falta de dinamismo deste executivo. ------------------------------
- De forma simples, mas reveladora, os valores do Activo, nomeadamente os do imobilizado, 
têm uma variação mínima, fruto da ausência de obra e de investimento em bens de capital. ------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No Activo, os valores do imobilizado, quer nos bens de domínio público, quer nas 
imobilizações corpóreas (edifícios e outras construções e infra-estruturas) mantêm-se, o que 
significa que, desde 2006 não foi registada a conclusão de qualquer obra. ---------------------------
- As imobilizações em curso, quer de bens do domínio público, quer de imobilizações 
corpóreas, aumentaram apenas cerca de um milhão de euros, cada uma dessas rubricas. O seu 
somatório corresponderá ao total do investimento durante o ano de 2008. ---------------------------
-- Embora se tenha verificado um aumento de 200 mil euros no valor dos terrenos, questiona-se 
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a validade dos critérios de valorização desses mesmos terrenos, uma vez que a maior parte 
desses terrenos é para ceder a instalações industriais, que tem um valor de venda muito inferior 
ao seu custo real. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando também um aumento de 180 m� em equipamento básico e de 70 m� em 
acréscimos de proveitos, deveríamos ter uma variação dos activos superior a 2.580 m�. A 
variação foi no entanto muito inferior, cerca de 2.240 m�, pela mobilização de cerca de 320 m� 
de depósitos bancários, cujos saldos são assim reduzidos a mais de metade. --------------------- 
De salientar ainda, como nota muito importante, que este aumento de 2.240 m� no activo bruto 
é muito inferior ao valor de 3.100 m� que aumentaram as amortizações, o que significa que o 
ritmo de investimento é muito inferior à depreciação do imobilizado. -------------------------- 
Houve portanto uma quebra acentuada no valor do activo líquido, de mais de 800 m�. -------- 
Do lado do passivo verifica-se um aumento de 140 m� de dívidas a instituições de crédito, fruto 
da contratualização do empréstimo de 700 m�. ------------------------------------------------------ Há 
também um aumento de quase um milhão de euros de dívidas a fornecedores e outros credores. 
E também aumentos de acréscimos de custos e proveitos diferidos. ------------------------ Tudo 
somado, corresponde a um aumento real do passivo em mais de 1,5 milhões de euros, que agora 
se fixa em 6.818 m�, que, só por si, contraria a ideia de rigor e contenção nas despesas, que nos 
têm propalado e que as circunstancias justificariam. -------------------------------- A redução de 
2.400 m� nos capitais próprios corresponde aos resultados negativos deste exercício, de 2.395 
m�, sendo que agora já não há a desculpa da introdução da contabilização de amortizações, que 
ocorreu no exercício de 2007. ------------------------------------------------------ Contas feitas, 
apura-se um aumento do endividamento de 1.129 m�. ------------------------------ O 
endividamento é agora de 5.095 m�, valor semelhante ao de 2005, sendo que o passivo é muito 
superior, em cerca de um milhão de euros. ------------------------------------------------------- Cai 
assim por terra o argumento da pesada herança e de recuperação da dívida. Como se vê e sem 
obras e investimentos que o justifiquem, o valor da dívida tem vindo a crescer nos últimos anos 
de forma sustentada e, ao que parece, irreversível, com este executivo. ---------------- 2. 
Demonstração de Resultados -------------------------------------------------------------------------- Na 
Demonstração de Resultados, verifica-se ainda, embora não tão acentuado como no ano 
anterior, um aumento generalizado em todas as rubricas de custos, em contraponto com a 
redução significativa, quase 300 m�, na soma das duas maiores rubricas de proveitos. ------------
-- Na parte de custos, os fornecimentos e serviços externos aumentam 220 m� e os custos com 
pessoal aumentam 200 m�. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Na parte dos proveitos, apesar da falta de projectos e candidaturas, que este executivo se 
revela incapaz de apresentar e fazer aprovar pelo governo, há um aumento de 180 m� do valor 
das transferências recebidas do Estado, que não compensou as quebras verificadas nos outros 
proveitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Há uma redução de 180 m� nas prestações de serviços e uma quebra muito acentuada, de 
470 m� em impostos e taxas, em parte explicada pela conjuntura. ------------------------------------
-- Esta quebra de receitas, previsível em situação de crise generalizada, recomendaria uma 
política de rigor e contenção nos custos. ---------------------------------------------------------------- 
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---- Pelo contrário, como vimos, não houve qualquer contenção de custos, o que resultou num 
resultado líquido negativo, neste exercício, no valor de 2.395 m�, muito superior ao verificado 
no exercício de 2007. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Controlo Orçamental � Receita ------------------------------------------------------------------- 
---- A execução orçamental da receita apresenta um valor de 87%, semelhante para as receitas 
correntes e para as receitas de capital. ------------------------------------------------------------------- 
---- A receita apresenta assim um grau de execução razoável e fixa-se o seu valor global em 
9.925 m�, semelhante ao valor de 2007. ------------------------------------------------------------------
-- As receitas de capital totalizam 2.768 m�, mais 23% que em 2007, aumento explicado pelo 
recurso a empréstimo, sem o qual haveria também uma redução de 180 m� nestas receitas. ------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- O forte 
aumento das receitas de capital, de mais de 500 m�, ficou a dever-se também ao aumento das 
transferências do Estado, para além do empréstimo atrás referido. ---------------------- Este 
empréstimo de 698 m�, feito para execução de obras, deveria dar origem a um aumento de 
despesas de capital e não de despesas correntes, como aconteceu. ----------------------- Os valores 
de outras transferências do Estado referem-se ainda a candidaturas apresentadas em executivos 
anteriores, nomeadamente para o Parque S Miguel, a Biblioteca Municipal e o Caminho da 
Teixuga. --------------------------------------------------------------------- 
---- As receitas correntes caíram 500 m�, totalizam 7.158 m�, menos 6% que em 2007. ----------
-- Havendo aumento das transferências do Estado, a redução ficou a dever-se à quebra das 
receitas provenientes de impostos, menos 18%, ou seja menos 400 m�, a taxas e vendas de bens 
e serviços, menos 100 m�, ou seja menos 7%. ------------------------------------------------------- A 
redução previsível de receitas provenientes de impostos, taxas e venda de bens e serviços, que 
tem a ver com a conjuntura e situação de crise generalizada, em especial de empresas e do 
sector imobiliário (quebra de 306 m� e de 163m� respectivamente), justificaria, recomendaria e 
exigiria mesmo, a adopção de medidas excepcionais de controle orçamental e contenção de 
despesas, que sugerimos várias vezes. -------------------------------------- Merece uma referência 
especial o valor de 65 m� proveniente da venda de bens de investimento, em especial terrenos, 
apenas 17% dos 375 m� orçamentados, demonstrativo da política errada de sobre-orçamentação 
prosseguida por este executivo. -------------------------------- 4. Controlo Orçamental � Despesa --
---------------------------------------------------------------- 
---- No seu conjunto a execução orçamental da despesa é aceitável, 88,7%, mas este nível de 
execução é conseguido à custa de uma execução de 95,5% da despesa corrente e com o 
sacrifício da despesa de capital, cuja execução se fica pelos 72,4%, valor inferior ao alcançado 
em 2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- As despesas com pessoal têm um peso de 35% da despesa e um acréscimo de 9,4% em 
relação ao ano anterior, cifrando-se agora em 3.582 m�. Note-se o aumento de mais de 19,2% 
nas remunerações dos órgãos autárquicos, só por si a justificar o aumento desta rubrica. ---------
-- As aquisições de bens e serviços, no valor de 2.791 m� também aumentaram cerca de 4%. --- 
Os valores para prémios, condecorações e ofertas registaram uma subida de 100%, passaram de 
28,7 m� para 54,5 m�. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Verificou-se um aumento de 70% em seminários e publicidade. O valor de seminários 
passou de 156 m� para 291 m�. -------------------------------------------------------------------------- 
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---- Regista-se também um aumento de 17% em juros de empréstimos, de 95 m� para 112 m�, 
que resulta do aumento significativo do endividamento bancário. ------------------------------------
-- No que diz respeito a despesas de capital, há uma forte redução de valores investidos em 
construção de habitações, que caiu 88% e agora se cifra em apenas 8.602 �. ------------------------
-- O investimento em escolas representa apenas 0,9% do orçamento, ou seja 83 m�, com uma 
quebra de 35%. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A rubrica de ETAR´s, apresenta um valor de investimento de 571.58 �, ridículo, tendo em 
conta as carências que este sector apresenta. -------------------------------------------------------------
-- A compra de terrenos continua a baixar, apesar de ter aumentado o preço de compra unitário. 
Compreendem-se as dúvidas deste executivo em avançar com investimentos nesta área, por 
isso, o valor global de 217 m � está ainda longe dos 250 m � investidos em 2005 na compra de 
terrenos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- As maiores rubricas de investimento, viadutos, arruamentos, obras complementares (inclui 
passeios), no valor de 376 m�, parques e jardins, com 151 m� (valor que representa uma quebra 
de 56%), viação rural, com 249 m� (aumenta 17% em relação a 2007), outras construções, com 
o valor de 200 m� e outro equipamento básico, com 136 m�, são consideradas �contas saco�, 
onde cabe tudo, certamente em contradição com a Norma de Controle Interno e as boas práticas 
de gestão e controle de custos. --------------------------------- 
---- A despesa é maior que a receita. A execução orçamental da despesa e da receita, revela um 
saldo negativo de 323 m�. Este valor corresponde à redução do saldo das contas bancárias, 
mobilizado em parte para financiar este saldo negativo e deficit orçamental. ------------ As 
despesas correntes são 76% do orçamento e aumentaram 6,6%, fixam-se em 7.785 m�. ---- As 
despesas de capital são apenas 24% do orçamento. Eram 27% do orçamento em 2007 e 
baixaram 7,1%, de 2.653 m� para 2.464 m�, muito longe do valor de 3.853 m� de investimento 
(despesas de capital) feito em 2005, ano em que estas despesas representaram 40% do 
orçamento, cumprindo assim a regra do equilíbrio mínimo. ----------------------------------- 5. 
Equilíbrio Orçamental ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Como atrás ficou dito, a redução previsível de receitas que têm a ver com a conjuntura e 
situação de crise generalizada, justificaria, recomendaria e exigiria mesmo, a adopção de 
medidas excepcionais de controle orçamental e contenção de despesas, sugeridas pelos 
vereadores do Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A acção deveria incidir sobre as despesas correntes, obviamente, até para respeitar as regras 
mínimas de equilíbrio orçamental. -------------------------------------------------------------- 
---- Em vez disso, aumentou este executivo a despesa corrente em 6,6%, dos quais 9,4% em 
despesas com pessoal, que no ano de 2008 representaram exactamente 35% do orçamento, ou 
seja 3.583 m�. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, a receitas de capital de 2.767 m� correspondem despesas de capital de 2.464 m�, 
portanto havendo uma situação deficitária de 303 m�. --------------------------------------------------
-- Às receitas correntes de 7.158 m� correspondem despesas correntes de 7.785 m�, a que 
corresponde um excedente de despesas correntes de 627 m�. ------------------------------------------
- No seu conjunto, a 9.925 m� de receitas globais correspondem 10.249 m� de despesas 
globais, portanto um deficit global de 303 m�, no exercício de 2008. --------------------------------
-- Em contraponto com o equilíbrio mínimo de 60% para despesas correntes e 40% para 
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despesas de capital, verificado em 2005, ao longo deste mandato essa relação foi-se 
degradando, fixando-se agora as despesas correntes em 76% e as despesas de capital em apenas 
24% do orçamento. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Grandes Opções do Plano ------------------------------------------------------------------------- 
---- A execução das Grandes Opções do Plano mostra bem a ineficácia e incapacidade deste 
executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Do valor orçamentado de 3.174 m�, apenas foi concretizado o valor de 2.102 m�, ou seja 
apenas 66% das estimativas, dos quais somente 1.845 m� de investimentos. ------------------------
- Ficaram a perder todas as Freguesias e o Concelho em geral, que assim, viu passar mais um 
ano sem resposta às suas necessidades mais prementes. --------------------------------------------- 
Rubricas como Segurança e Ordem Pública, Protecção Civil, Saúde, Acção Social e Habitação, 
foram praticamente esquecidas por este executivo. ------------------------------------------ A 
habitação social aparece com 8.602 � e a protecção civil com 4.418 �. ------------------------- O 
investimento em serviços de saúde foi de 604 �. --------------------------------------------------- Em 
segurança e ordem pública gastaram-se 12 �. ----------------------------------------------------- A 
acção social e o apoio à agricultura apresentam nas contas um zero absoluto. ----------------- 7. 
Prazos médios de pagamento a fornecedores ------------------------------------------------------- 
Embora não sejam claramente visíveis nas contas, os prazos médios de pagamento a 
fornecedores têm vindo a agravar-se, o que só por si, cria imensas dificuldades a muitas 
empresas, a maioria pequenas, médias e micro-empresas, instaladas no nosso Concelho e 
região, algumas muito dependentes do que facturam à Câmara. ---------------------------------------
-- Recentemente a Câmara recorreu ao Programa Pagar a Tempo e Horas, resultando daí o 
compromisso de pagamento das dívidas mais antigas aos seus credores. ----------------------------
-- Algumas dessas dívidas ultrapassavam um ano (cerca de catorze meses). ------------------------ 
O executivo municipal não pode perder a oportunidade dada pelo Governo para, em condições 
muito vantajosas, recuperar pelo menos parcialmente, dos prazos médios de pagamento, 
injectando assim na economia local, valores que poderão ajudar algumas empresas a ultrapassar 
as dificuldades por que passam. -------------------------------------------------- É importante 
recuperar a credibilidade da autarquia, que este executivo desfez. ----------------- 8. Relatório de 
Gestão --------------------------------------------------------------------------------- 
---- É um documento bem elaborado, exaustivo e com descrições ao pormenor, exageradas em 
alguns casos, como por exemplo, ao mencionar gastos em �lâmpadas, fechaduras, veda portas, 
vidros, cabides, parafusos e porcas, tomadas e interruptores, armações, torneiras e canalizações, 
molas hidráulicas e campainhas, fios e tintas, silicone e escadotes, e tantos outros materiais� 
tudo no total de 1.375� mais 1.820�. ----------------------------------------------- 
---- Reconhece que o descalabro das contas da autarquia, não tem como explicação a acção 
governativa, uma vez que as receitas previstas, provenientes de transferências do Estado, 
concretizaram-se a 100%. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Espelha com rigor, pela falta de referências, a ausência de investimentos dignos desse 
nome. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Diz tudo em relação a algumas áreas e à política do executivo nessas áreas, quando, por 
exemplo, classifica as inaugurações como manifestações culturais. ----------------------------------
-- 9. Voto responsável ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- A apreciação das contas do exercício de 2008 é, como vimos atrás, muito negativa. ----------
-- A gestão despesista e descontrolada deste executivo, a manter-se, conduzirá o Concelho para 
uma situação de estagnação e retrocesso. A autarquia não tem, nem terá no futuro, meios para 
poder inverter a tendência de aumento de gastos, muitos deles supérfluos. ---------------------- A 
expectativa de que as verbas do QREN poderão contribuir para inverter esta tendência e 
permitir reforçar os valores de investimento, é uma falsidade. No ano de 2008, a Câmara 
recorreu a um empréstimo de valor semelhante ao valor médio que se espera receber do QREN 
e nem por isso, antes pelo contrário, o investimento aumentou. -------------------------------- 
Gastou-se o dinheiro e as obras não apareceram. ----------------------------------------------------- 
Urge tomar medidas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os vereadores do Partido Socialista, mais uma vez de forma responsável, apelam à Senhora 
Presidente da Câmara e ao seu executivo, para que encarem a situação com a seriedade e a 
responsabilidade que o momento exige. ------------------------------------------------ 
---- Não pretendem criar qualquer dificuldade a que possam ser implementadas medidas de 
contenção e rigor na gestão e no gasto dos dinheiros públicos. ----------------------------------------
-- A viabilidade e a saúde financeira da autarquia e o futuro do concelho estão acima da luta 
política e exigem a adopção de medidas imediatas. ------------------------------------------------------
- Por isso nos abstemos nesta votação.� -------------------------------------------------------------- 

---- Está conforme. ---- 
Divisão Administrativa e Financeira do Município de Nelas, 07 de Maio de 2010. 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
Servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 

 
_________________________________________________  

 
1.2.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Março de 2009, no total de 617.292,60 � (seiscentos e dezassete mil duzentos 
e noventa e dois euros e sessenta cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 
75.690,49 � (setenta e cinco mil seiscentos e noventa euros e quarenta e nove cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2009 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2009, n.º 7 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, n.º 5, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------  
---- Neste ponto, os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas conversaram acerca de algumas obras inscritas nas presentes 
modificações ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções do Plano de 2009. -------------------  
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2 � OBRAS PÚBLICAS 
 

2.1.REDE RODOVIÁRIA NACIONAL NA REGIÃO CENTRO INTERIOR � 
IC6/IC7/IC37 � ESTUDO PRÉVIO � ESTUDO DE VIABILIDADE DE TRAÇADOS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 35.331, Ref.ª 908/2009/DPRJ, datado de 24 de Março de 2009, da EP � 
Estradas de Portugal, S.A., com sede em Almada, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Rede Rodoviária Nacional na Região Centro Interior � IC6/IC7/IC37 � Estudo Prévio � 
Estudo de Viabilidade de Traçados. ------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito da elaboração do Estudo Prévio designado em epígrafe, junto se envia, em 
formato digital, os traçados à escala 1:10.000, com as soluções desenvolvidas nesta fase de 
Estudo de Viabilidade de Traçados com incidência no V/concelho, acompanhados do esboço 
corográfico à escala 1:60.000. São igualmente remetidas algumas das peças desenhadas da 
vertente ambiental, sobre as quais se solicita que sejam indicadas, com a maior brevidade 
possível, eventuais situações de incorrecta localização/delimitação das manchas representadas 
nas mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que a fase seguinte consiste na conclusão do Estudo Rodoviário e na 
formalização do Estudo de Impacte Ambiental, sendo posteriormente o Estudo Prévio 
submetido a Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o que se prevê venha a 
ocorrer durante o 2.º trimestre de 2009. ------------------------------------------------------------------- 
---- De modo a não comprometer os compromissos assumidos, e uma vez que consideramos 
fundamental a V/participação neste processo, solicita-se o envio do V/parecer até ao próximo 
dia 15 de Abril, devendo atender-se à escala e fase e que o Estudo Prévio se encontra. -----------
---- Manifesta-se desde já toda a N/disponibilidade para prestar esclarecimentos considerados 
necessários, podendo ser contactadas, para o efeito, a Eng.ª Sónia Machado (e-mail: 
sonia.machado@estradasdeportugal.pt/ tlf: 212879692) da Direcção de Projectos ou a Dr.ª 
Paula Rodrigues (e-mail: paula.rodrigues @estradasdeportugal.pt/ tlf: 212879661) do Gabinete 
de Ambiente da EP � Estradas de Portugal, SA.� --------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Rede Rodoviária Nacional na Região Centro Interior � IC6/IC7/IC37 � Estudo prévio � 
Estudo de viabilidade traçados. Requerente: Estradas de Portugal, S.A. -----------------------------
---- I. Solicita a Direcção de Projectos da �Estradas de Portugal, S.A� parecer da Autarquia 
sobre o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Eventuais incorrecções na localização/delimitação das manchas do PDM fornecidas 
pelos nossos Serviços para implantação na cartografia da Rede Rodoviária Nacional na Região 
Centro Interior; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- b) Estudo de viabilidade dos traçados, com incidência na área do nosso Concelho, dos IC 6, 
IC 7 e IC 37. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:sonia.machado@estradasdeportugal.pt/
mailto:@estradasdeportugal.pt/
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---- 1. Informo V.ª Ex.ª que nas plantas fornecidas por aquela Direcção de Projectos não se 
verificam incorrecções significativas na implantação das manchas do PDM em relação ao 
enviado por estes Serviços. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em relação às várias soluções propostas para os traçados dos IC 6, IC 7 e IC 37, informo 
que a Câmara Municipal, em reunião de 30/09/2008, para o traçado do IC 37, deliberou preferir 
a solução a Norte de Nelas com inclusão de um nó no IC 12 com possibilidade de ligação à 
E.N. n.º 234. Em relação aos traçados possíveis dos IC 6 e IC 7 a Câmara Municipal não se 
manifestou por não interferirem com a área do concelho. ----------------------------------------------
---- Quanto ao traçado agora apresentado para o IC 37 informo que foi alterado de acordo com 
as nossas recomendações expressas em reunião com os técnicos da E.P., Amb & Veritas e 
Projectope em 29/09/2008 � não ocupar terrenos da Quinta da Cerca e desvia-lo na zona de 
Senhorim mais para Norte de maneira a não separar Senhorim da sede do Concelho. Na versão 
actual o traçado é a Norte de Fonte do Alcaide e passa entre Póvoa de Luzianes e São João do 
Monte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O traçado a Sul de Nelas também sofreu alterações significativas deixando de passar a 
Norte de Santar e de Carvalhal Redondo para cruzar a estrada Santar � Moreira e a ligação 
Carvalhal Redondo � Aguieira. Este novo traçado iria causar problemas de ordem urbanística 
ao separar estas duas povoações que já se encontram unidas por construções ao longo da 
estrada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Face ao exposto, julgo que é de manter a anterior decisão a favor da Solução 1 (traçado 
a Norte de Nelas com ligação à E.N. n.º 234. -------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luís Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto em análise. -------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, toda a Câmara pediu informações ao Senhor Eng.º Luís Almeida e todos 
manifestaram a sua opinião acerca deste assunto. --------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a deliberação aprovada em reunião ordinária 
pública, realizada em 30 de Setembro de 2008, a favor da Solução 1 (traçado a Norte de Nelas 
com ligação à E.N. n.º 234), para o IC 37. ---------------------------------------------------------------- 
 

3 � AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  
 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho ausentou-se da reunião. ----------- 
3.1.ALEXANDRA SOFIA DA COSTA PINTO � CONTRATO DE ASSESSORIA 
JURÍDICA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 8 de Abril de 2009, da Senhora Presidente da Câmara, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Contrato de Prestação de Serviços de assessoria jurídica com Alexandra Costa Pinto. ------
---- Desde Abril de 2007, que esta jurista tem vindo a colmatar uma falha no que concerne à 
elaboração das decisões dos processos contra-ordenacionais. Sucede que desde 2007, o volume 
de processos sem decisão era tal, que alguns acabaram por prescrever sem que a devida sanção 
fosse aplicada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com a entrada desta Jurista ao Serviço, colmatámos esse problema, sendo que hoje tais 
decisões se encontram em dia, não ficando qualquer decisão por elaborar. --------------------------
---- Dada a necessidade de dar continuidade à elaboração das propostas de decisão dos 
processos de contra-ordenação, é essencial que o trabalho e o esforço prestado por esta jurista à 
Autarquia, tenham continuidade, em virtude da sua eficiência e eficácia. ----------------------------
---- É pertinente ainda referir que o trabalho desta jurista não se esgota na elaboração das 
propostas de decisão dos processos de contra-ordenação, mas também em todo o apoio jurídico, 
mormente pareceres técnicos, que presta aos diferentes serviços desta autarquia, mostrando-se 
sempre disponível e tendo os seus pareceres importância nas decisões daqueles serviços, na 
medida em que se encontram enquadrados legalmente. ------------------------------------------------- 
---- Acontece que, de acordo com a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, no seu artigo 35.º, 
n.º 2, estabelece que a celebração de contratos de prestação de serviços (tarefa e avença) apenas 
pode ter lugar cumulativamente: --------------------------------------------------------------------------- 
---- �a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; -----------------------------
---- b) O trabalho seja realizado, em regra, por uma pessoa colectiva; --------------------------------
---- c) Seja observado o regime legal da aquisição de serviços; ----------------------------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, o artigo 35.º, n.º 4, permite que, excepcionalmente, o membro do governo responsável 
pela área das finanças possa autorizar a celebração de contratos de tarefa e de avença com 
pessoas singulares. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a solução interpretativa da coordenação jurídica da CCDR, que considerou 
que quem tem poderes análogos aos membros do governo em sede de autarquias locais é a 
Câmara Municipal. Em face desta interpretação jurídica, é ao órgão Câmara Municipal que 
compete autorizar a celebração de contratos de prestação de Serviços, neste caso de avença, 
com pessoas singulares. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, numa lógica de continuidade no serviço, de uma pessoa que já o conhece bem, que 
está perfeitamente integrada nos serviços desta Câmara, deve ser submetida à aprovação de V.ªs 
Ex.ªs tal contrato, cuja retribuição mensal se pautará pelos 300 � mensais.� ------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos sobre este assunto. --------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, aprovar o contrato de prestação de serviços com a jurista Dr.ª Alexandra Costa 
Pinto, como responsável pela assessoria jurídica desta Autarquia, pela quantia de 300,00 � 
(trezentos euros), por mês, sem inclusão do Imposto de Valor Acrescentado, nos termos e de 
acordo com a informação emitida pela Senhora Presidente da Câmara, atrás descrita. ------------- 
---- Regressou à reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho. --------------- 
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4 � SUBSÍDIOS 
 

4.1.CENTRO PAROQUIAL DE NELAS � PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO 
FINANCEIRA � APROVAÇÃO 
----- Presente um ofício, datado de 1 de Abril de 2009, do Centro Paroquial de Nelas, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- O Centro Paroquial de Nelas, Instituição de Solidariedade Social, N.º de Contribuinte 
501431349, representada pelo seu presidente, P.e Delfim Dias Cardoso, sediada na Av.ª 
António Monteiro, 3520-036 Nelas, vem por este meio, solicitar a V.ª Ex.ª uma 
comparticipação financeira da Câmara Municipal para efectuar as obras no Lar e Jardim de 
Infância e Creche, no valor de 28.672,89 �, afim de obter a certificação da Instituição.� ----------
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto. ---------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro Paroquial de Nelas um subsídio 
no valor de 25.000,00 �, destinado a comparticipar as obras do Lar, Jardim de Infância e Creche 
daquele Centro Paroquial. -----------------------------------------------------------------------------------  

5 � DIVERSOS 
 
5.1.DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS - DIRECÇÃO DE FINANÇAS DE VISEU � 
REUNIÃO DE DIRIGENTES E CHEFIAS DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL, 
OCORRIDA EM 18 DE MARÇO DE 2009, EM NELAS � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 3157, datado de 19 de Março de 2009, da Direcção-Geral dos 
Impostos, Direcção de Finanças de Viseu, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Reunião de Dirigentes e Chefias da Administração Fiscal, ocorrida em 18 de Março de 
2009, em Nelas ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Tendo ainda bem presente a disponibilidade e simpatia com que fomos presenteados por 
essa Instituição, a que V.ª Ex.ª mui dignamente preside, na recente reunião de trabalho de 
quadros dirigentes da Direcção de Finanças de Viseu e Chefes dos vários Serviços de Finanças 
do Distrito de Viseu, ocorrida nessa mui hospitaleira vila de Nelas, no coração do Dão, não 
podemos deixar passar a oportunidade sem manifestar o nosso profundo agradecimento pela 
receptibilidade disponibilizada. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Reforçamos as nossas saudações, exibindo a nossa total cooperação no que pudermos ser 
úteis.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que esteve presente na reunião atrás referida, 
onde fez um agradecimento público e que na presente reunião também fazia, pelo esforço feito 
pelos Senhores Funcionários do Serviço de Finanças de Nelas e da Direcção de Finanças de 
Viseu, por terem desbloqueado parte da receita da derrama. ------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
 5.2.CONGREGAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ, DE NELAS � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
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---- Presente um ofício, datado de 15 de Março de 2009, da Congregação das Testemunhas de 
Jeová, de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Agradecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em nome da Congregação de Nelas das Testemunhas de Jeová, vimos por este meio 
agradecer a V.ª Ex.ª o apoio e colaboração prestada (cedência de autocarro da Câmara) para o 
evento espiritual, Assembleia Especial, que se realizou em Valongo, com o Tema �Persista em 
vigiar o Ministério para que o cumpra � Colossenses: 4:17�, no passado dia 21 de Fevereiro de 
2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Esperamos continuar a contar com esse apoio incondicional, como o demonstrado de forma 
tão generosa e amável em outras circunstâncias. --------------------------------------------------------- 
---- Aproveitamos a oportunidade para lhe desejarmos sucesso pessoal e profissional.� ----------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL, REALIZADA EM CATORZE DE ABRIL DE DOIS MIL E NOVE: -----------  
5.3.AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM � ACORDO DE 
COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS, A 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  
---- Presente um Despacho da Senhora Presidente da Câmara, datado de 08 de Abril de 2009, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Atendendo à urgência do assunto e no uso da competência que me é conferida pelo n.º 3, 
do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovo o presente Acordo de Colaboração, devendo o mesmo 
ser ratificado na próxima reunião de Câmara Municipal.� ----------------------------------------------
---- Anexo ao Despacho atrás descrito, encontra-se um Acordo de Colaboração, datado de 08 de 
Abril de 2009, celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas, a Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, representada pela sua Presidente Dr.ª Isaura Leonor 
Marques Figueiredo Silva Pedro, a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, representada pelo 
seu Presidente Prof. Luis Manuel Abrantes Pinheiro e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, representada pelo seu Presidente da Direcção, 
Dr. Américo António Pais Borges, é acordado o seguinte: ---------------------------------------------
---- 1. A Câmara Municipal de Nelas e a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim 
comprometem-se, conjuntamente com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Canas de Senhorim, a assegurar o financiamento da parte não comparticipada pelo QREN, 
referente ao investimento necessário para a ampliação do Quartel daquela Associação. -----------
---- 2. A proporção de financiamento será aprovada na reunião dos órgãos colegiais das 
representadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 3. A Câmara Municipal de Nelas tudo fará para que o montante em falta esteja assegurado 
com verbas a incluir no Plano Plurianual de Investimentos. --------------------------------------------
---- 4. A Junta de Freguesia de Canas de Senhorim compromete-se a prestar todo o apoio 
possível a este projecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assinado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, pelo Senhor Presidente 
da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e pelo Senhor Presidente da Direcção da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim.� --------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto. ---------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho atrás descrito. --------------------   

---- Está conforme. ---- 
Unidade Orgânica Administrativa do Município de Nelas, 09 de Junho de 2011. 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
Servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, 

 
_________________________________________________  

 
 
 
5.4.CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM � PROJECTO DE 
AMPLIAÇÃO DO LAR PADRE DOMINGOS � DECLARAÇÃO DE PARCERIA � 
RATIFICAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 48/2009, datado de 20 de Março de 2009, do Centro Social Paroquial 
de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------------------
---- Projecto de Ampliação do Lar Padre Domingos � Parceria ---------------------------------------- 
---- O Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim pretende ampliar o seu equipamento Lar 
de Idosos, denominado Lar e Centro de Dia Pe. Domingos, com a construção de um novo 
corpo. O acentuado envelhecimento da população local, que se encontra na maioria das vezes 
numa situação de desprotecção social, a par do nosso equipamento de Lar ter apenas a 
capacidade de alojamento de 20 camas � o que é efectivamente insuficiente dado o crescente 
número de solicitações � são as razões de força que levam a Direcção do Centro Social 
Paroquial a avançar com um projecto, através do qual pretende duplicar a capacidade de oferta 
da valência Lar, bem como, reforçar a qualidade de outros serviços prestados à população 
idosa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para este fim, vamos formalizar uma candidatura ao QREN, no âmbito do programa: Apoio 
ao Investimento a Respostas Integradas de Apoio Social, do Eixo n.º 6, �Cidadania, Inclusão e 
Desenvolvimento Social.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Desta forma estamos a apresentar a V.ª Ex.ª o nosso projecto, pois procuramos alargar o 
âmbito do envolvimento da comunidade nas suas instituições para a execução do mesmo. 
Estamos, a solicitar o apoio da Instituição a que V.ª Ex.ª preside para o referido projecto pelo 
estabelecimento de parcerias segundo modelo que enviamos em anexo, que por força dos 
prazos de candidatura, nesta fase deverão ser formalizadas até 8 de Abril de 2009. ----------------
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---- Certos da vossa sensibilidade nesta matéria, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma Declaração de Parceria, datada de 07 de Abril de 2009, assinada pela 
Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
---- �Para efeitos de candidatura ao Apoio ao Investimento a Respostas Integradas de Acção 
Social, do Eixo n.º 6, �Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social�, cuja entidade promotora 
é o Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, declara disponibilidade para integrar o 
grupo de parceiros do Projecto �Ampliação do Lar Padre Domingos� com intervenção em 
termos globais, na prestação da colaboração com vista ao adequado desenvolvimento da 
execução do Projecto e, em termos particulares, nos contributos para a implementação das 
acções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para tal, assumimos o compromisso de honra para apoiar o desenvolvimento do Projecto 
através de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Divulgação/Promoção do Projecto e suas acções; ------------------------------------------------- 
---- - Apoio na integração e encaminhamento de utentes do Projecto; -------------------------------- 
---- - Partilha de informação relevante; -------------------------------------------------------------------- 
---- - Cedência de espaços/equipamentos/transporte/técnicos e outros profissionais para 
realização de actividades previstas no Projecto; ----------------------------------------------------------
---- - Estágios Pré-Profissionais/Profissionais; ----------------------------------------------------------- 
---- - Donativos/Subsídios�. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto, realçando que achou lindíssimo o 
projecto apresentado pelo Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim. Informou também 
que o referido Centro Social Paroquial tinha adquirido os terrenos existentes nas traseiras do 
mesmo até à estrada, que era importante que o referido projecto não fosse rejeitado e que o 
Padre Nuno estava de parabéns pelo projecto apresentado. ---------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o Concelho de 
Nelas tem carência de lares e de outras valências, mas que, com a aprovação de todas estas 
parcerias com as associações do concelho, o Executivo Municipal corre o risco de ficar sem 
verbas para continuar a executar as suas obras e que então propunha que a Câmara tivesse uma 
linha orientadora que definisse o valor a atribuir a cada Freguesia do Concelho. -------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a Declaração de Parceria, atrás descrita. ---- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o QREN ia até 2013 e que o Executivo 
Municipal estava a ser contactado pelas várias instituições do Concelho, para ajudar a 
comparticipar os projectos apresentados na parte não financiada pelo QREN, como era o caso 
de projectos de lares, centros de dia, construção e ampliação de quartéis de bombeiros, etc. Que 
tinha a noção que a Câmara devia apoiar esses projectos, mas que tinha pedido a todos os 
dirigentes das associações que não se ficassem só à espera das verbas que iriam receber do 
QREN e da Câmara Municipal e que também procurassem outros meios de financiamento. -----
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que os Senhores Vereadores, 
nas reuniões de Câmara, limitavam-se a ratificar as decisões da Senhora Presidente da Câmara e 
que o Executivo Municipal corria o risco de estar a passar um cheque em branco para aquelas 
comparticipações, porque diz-se nos Acordos de Colaboração que a Câmara comparticipava 
tudo que não fosse comparticipado pelo QREN e que isso tinha um efeito perverso, pois ao 
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dizer-se às associações que a Câmara cobria todo o resto que não for comparticipado pelo 
QREN, corria o risco de ficar sem verbas para financiar as suas próprias obras. --------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que todos teriam que ponderar as candidaturas, caso a caso, e 
que no futuro protocolo a estabelecer com as associações, depois das candidaturas aprovadas, é 
que iam ser definidos os direitos e os deveres de ambas as partes. ------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os seus antecessores tinham 
razão em absoluto nas suas afirmações, com as quais estava totalmente de acordo e que iria 
aprovar esses futuros protocolos. Afirmou ainda que, no futuro, a Autarquia teria de trabalhar, 
forçosamente, com as IPSS e com os organismos do Estado, na forma tripartida Estado � 
Autarquia � Instituições e que, actualmente, o Estado financiava as instituições, para o seu 
funcionamento, tanto quanto a Câmara. ------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que recebia todas as instituições de braços abertos, como era 
o caso da Santa Casa da Misericórdia de Canas de Senhorim, que também tinha um projecto na 
área da deficiência e que também ia ser alvo de uma candidatura ao QREN. ------------------------
--- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ----------------- 
5.5.ATS � AMIGOS TERRAS SENHORIM � ASSOCIAÇÃO DE ACÇÃO SOCIAL E 
CULTURAL DA FREGUESIA DE SENHORIM � PROPOSTA DE ACORDO - 
APROVAÇÃO  
---- Presente um ofício, datado de 06 de Abril de 2009, da ATS � Amigos Terras Senhorim, 
Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de Senhorim, que a seguir se transcreve: ---
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Servimo-nos da presente para apresentar a V.ª Ex.ª o nosso agradecimento pela atribuição 
do subsídio de 10.000,00 � (dez mil euros), com que a autarquia a que V.ª Ex.ª preside quis 
distinguir a Associação que dirigimos. -------------------------------------------------------------------- 
---- Esse subsídio foi fundamental para que a ATS pudesse mandar executar a suas expensas, o 
projecto de arquitectura para a construção do lar de idosos e centro de dia, que pretendemos 
levar a efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para que a concretização dessa obra seja possível estamos a preparar uma candidatura ao 
QREN, para o que contamos também com o apoio dos serviços técnicos da Câmara Municipal, 
o que também agradecemos. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sendo um dos critérios de avaliação mais importantes deste tipo de candidaturas, a 
capacidade de financiamento pela entidade promotora e parceiros, da parte não financiada pelo 
QREN, numa lógica de parceria Estado-Autarquia-Associação, vimos rogar a V.ª Ex.ª que 
pondere a possibilidade de ser estabelecido um protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Nelas e a ATS (Amigos Terras Senhorim), no sentido de satisfazer esses 
requisitos de candidatura e poder ser assegurado o financiamento de uma parte do custo da 
obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Tomamos a liberdade de anexar uma proposta de minuta do referido protocolo, para 
apreciação e com as alterações que entenda convenientes, sendo os valores propostos, 
naturalmente sujeitos a decisão de V.ª Ex.ª. -------------------------------------------------------------- 
---- Anexo ao ofício, atrás descrito, encontra-se uma proposta de Acordo, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, Contribuinte n.º 506834166, representada pela sua 
Presidente, Dr.ª Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e a ATS � Amigos Terras de 
Senhorim, Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de Senhorim, Contribuinte n.º 
508263077, representada por Adelino José Borges Amaral, Contribuinte n.º 153440856, natural 
de Senhorim, portador do Bilhete de Identidade n.º 3597266, emitido em 31.01.02, em Viseu e 
por António Lopes, Contribuinte n.º 164274146, também natural de Senhorim e portador do 
Bilhete de Identidade n.º 2780900, emitido em 21.02.2001, em Viseu, respectivamente 
Presidente e Vice-Presidente da Direcção da referida associação, é acordado o seguinte: ---------
---- Primeiro --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas compromete-se, conjuntamente com a ATS (Amigos Terras 
Senhorim), a assegurar o financiamento da parte não comparticipada pelo Programa QREN, ou 
outro Programa de apoios do Estado ou da Comunidade, referente ao investimento necessário 
para a construção do Lar de Idosos e Centro de Dia, no lugar de Igreja, Freguesia de Senhorim. 
---- Segundo --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A proporção de financiamento da responsabilidade da Câmara Municipal de Nelas será de 
20% (vinte por cento) do custo total do investimento elegível da obra. A estimativa de custo 
que acompanha o projecto de arquitectura é de 1.529.500,00 � (um milhão, quinhentos e vinte e 
nove mil e quinhentos euros) sendo, portanto, de 305.900,00 � (trezentos e cinco mil e 
novecentos euros) o valor estimado a suportar pela Câmara. Logo que se conheça o valor da 
adjudicação da obra, a deliberação quanto à parte da sua responsabilidade será ratificada em 
reunião do órgão executivo. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Terceiro: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas compromete-se a inscrever no seu Orçamento anual, verbas 
correspondentes ao valor da sua responsabilidade, repartido pelos anos que se venha a prever 
para a execução da obra, nunca menos de dois anos. O valor resultante do somatório dessas 
verbas será inscrito no seu Plano Plurianual de Investimentos. ----------------------------------------
---- Quarto ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A ATS (Amigos Terras de Senhorim) compromete-se a promover a construção de um Lar 
de Idosos e Centro de Dia, no lugar de Igreja, Freguesia de Senhorim, nos termos da 
candidatura a apresentar ao Programa QREN e de acordo com o projecto submetido à 
apreciação da Câmara Municipal de Nelas e da Segurança Social. ------------------------------------
---- Quinto ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Lar de Idosos e Centro de Dia a construir por iniciativa da ATS (Amigos Terras de 
Senhorim), enquanto instituição da Rede Social do Concelho de Nelas, será integrado na rede 
de equipamentos sociais do Concelho, podendo assim dar resposta a algumas das necessidades 
da comunidade em que se insere, no âmbito das suas competências e de acordo com o seu plano 
de acção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sexto ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A ATS (Amigos Terras de Senhorim) compromete-se a desenvolver acções e estabelecer  
acordos de colaboração com outras entidades, nomeadamente empresas, no sentido de garantir 
o financiamento da parte restante dos custos do projecto e bem assim como promover  
campanhas de angariação de fundos, junto da comunidade, para o mesmo fim. --------------------
---- Sétimo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A ATS (Amigos Terras de Senhorim) promoverá o estabelecimento de parcerias e acordos 
de colaboração, com as mais diversas entidades do Concelho e fora dele, nomeadamente com a 
Segurança Social, no sentido de assegurar o funcionamento futuro dos equipamentos que agora 
se propõe construir.� ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que a fase de protocolo, com a definição de 
valores, só viria à reunião de Câmara depois da candidatura aprovada e que na presente reunião 
só deveriam aprovar a elaboração de um protocolo de intenções. -------------------------------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luis Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre a forma de apresentação de candidaturas de projectos ao QREN. ----------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques teceu algumas considerações acerca 
das parcerias estabelecidas entre a Câmara Municipal e algumas associações do Concelho e 
realçou que devia haver um equilíbrio nas verbas a conceder às associações. -----------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que mandava a prudência que 
se saiba primeiro que valores de verbas é que estavam a ser aprovados na presente reunião, sem 
prejuízo do referido Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva aprovar todos os 
protocolos nesta reunião. Afirmou também que simpatizava que a Câmara comparticipasse em 
percentagem e não em valores e que também entendia que o Executivo Municipal devia fazer 
um levantamento dos compromissos financeiros que a Câmara Municipal estava a aprovar na 
presente reunião para que, daqui a dois ou três anos, não se corresse o risco de não haver 
dinheiro para pagar essas comparticipações. --------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o valor a apresentado era referente à parte 
elegível da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que ia votar a favor, mas que 
o Executivo Municipal devia apurar os valores a comparticipar. --------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que ia votar a 
favor, mas que se devia estudar primeiro os valores apresentados na proposta do acordo de 
colaboração. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que se ia abster, 
justificando esse sentido de voto por uma questão de equidade para com as outras freguesias. ---
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho afirmou que concordava com o Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. -------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que todos os projectos que tinha 
analisado deviam ser aprovados porque todos eram pertinentes e não queria que fosse a Câmara 
Municipal a inviabilizar um projecto apresentado pelo Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral na sua qualidade de Presidente da Direcção da ATS � Amigos Terras de Senhorim e se 
o referido Senhor Vereador tinha afirmado, antes da análise do ponto, que 20% do valor total do 
investimento elegível da obra era suficiente, então era porque ele achava que a Câmara tinha 
capacidade financeira para comparticipar o projecto. --------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, considerando que a 
sua abstenção não ia inviabilizar o resultado da votação, ia-se abster e entregaria, 
posteriormente, uma declaração de voto. ------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques, aprovar o protocolo a celebrar com a ATS � Amigos Terras de Senhorim- 
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Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de Senhorim, atrás descrito, assumindo a 
responsabilidade de comparticipar em 20% do investimento elegível da obra de Construção do 
Lar de Idosos e Centro de Dia, que a ATS � Amigos Terras de Senhorim - Associação de Acção 
Social e Cultural da Freguesia de Senhorim, pretende levar a efeito no lugar de Igreja, 
Freguesia de Senhorim, deste Concelho de Nelas. -------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva ditou para a acta a seguinte declaração 
de voto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Lamento que este protocolo e outros já aprovados não estejam enquadrados em termos de 
valores a suportar por este município. --------------------------------------------------------------------- 
---- Lamento que esta matéria apareça a escassos cinco dias do final da candidatura e estranho a 
abstenção do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques relativamente a uma 
importante obra que a Câmara se propõe apoiar na freguesia onde reside, realçando o facto de 
haver naquela freguesia pessoas e instituições que se dispõem a fazer obra, que deveria merecer 
o apoio inequívoco e sem quaisquer reservas do referido Senhor Vereador.� ----------------------- 
---- Posteriormente a esta reunião, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
entregou, para ficar exarada em acta, a declaração de voto, que a seguir se transcreve: ------------
---- �Para aqueles que na política vale tudo e não a exercem com rigor e seriedade, a minha 
votação de abstenção no assunto em epígrafe, pode merecer algumas lamentações e até mesmo 
alguma perplexidade. Mas, há muito me vou habituando a tais reacções e a variadíssimos 
comentários. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para que não hajam especulações explanarei os fundamentos da minha posição, constando 
em acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor entendimento, só o voto contra inviabiliza qualquer proposta de deliberação 
dos órgãos autárquicos, só o voto contra e com declaração de voto de vencido expresso em acta 
exonerará a responsabilidade individual ou pessoal do respectivo declarante. -----------------------
---- Eu bem sabia que a minha abstenção não inviabilizava a candidatura do projecto do Lar ao 
QREN, por isso, votei em consciência, sem qualquer coacção popular com já aconteceu com 
outros, designadamente a aquisição do imóvel que servirá de Centro de Lazer em Vila Ruiva e 
na aquisição do Terreno do Prado em Vilar Seco e que o digam as populações destas duas 
Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ao abster-me, não quis decidir quase em causa própria, sabendo também que em breve irá 
surgir pedido para requalificação do imóvel adquirido por essa Câmara Municipal, onde se 
pretende instalar o Centro de Lazer para Crianças e Idosos da Freguesia de Senhorim. -----------
---- Não quis, não quero e não quererei fomentar aquilo que os arautos da maledicência querem 
transmitir às populações do concelho de Nelas, que sou tão só o Vereador da Freguesia de 
Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Não! Para mim as funções que exerço estendem-se às nove Freguesias do Concelho, sem 
qualquer discriminação, só assim respeitarei o voto que foi confiado à coligação PSD/CDS/PP 
pelos nossos concidadãos em 09 de Outubro de 2005.� ------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. --------------------- 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
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6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 23 de Março de 2009 e 03 de Abril de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 23 de Março de 2009 e 03 de Abril de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 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 de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 23 de Março de 2009 e 03 de Abril de 
2009, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------------
6.2.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 Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM 
POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a 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 número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores 
alterações, no período compreendido entre 23 de Março de 2009 e 03 de Abril de 2009, a qual 
fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------- 
6.3.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: LARGO JOÃO DE DEUS, N.º 104, EM NELAS. 
REQUERENTE: ESCRITA BAR, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 20 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 14-04-2009 

 

25 

---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Largo João de 
Deus, n.º 104, em Nelas. Requerente: Escrita Bar, Ld.ª. ------------------------------------------------
---- I. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa área de 30,00 metros quadrados (6,00 m x 5,00 m), durante os 
meses de Junho, Julho e Agosto, do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento 
�Escritório�. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, numa área de 30 m2, devendo a esplanada ser devidamente 
delimitada e desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas. --------------------------
---- III. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
ocupação da esplanada. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de ocupação da via 
pública com esplanada, requerida pela firma Escrita Bar, Ld.ª, junto do seu estabelecimento 
Escritório, sito no Largo João de Deus, n.º 104, em Nelas, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------
6.4.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3.519, de 17/03/2009 � �Café do Arco�, de Manuel Lopes 
Fernandes, sito na Av.ª Sá Carneiro, em Casal Sancho, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3.392, de 13/03/2009 � �Estação de Serviços Galp�, de Carlos 
Figueiredo Mendes, sito na Rua Dr. Eurico do Amaral, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo a partir das 13:00 h. ------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 3.458, de 16/03/2009 � �Hotelaria�, de Manuel Florentino Pereira 
Ferreira, sito na Av.ª Viscondessa Taveiro, em Santar, com horário de funcionamento das 07:00 
h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezoito horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz 
alta por mim, ______________________________________________, Coordenador Técnico 
de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que 
a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e 
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 


