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

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

 
---- Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro 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. Manuel da Conceição Marques, 
Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva.  
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 10 
de Novembro de 2009, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Ambrósio apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Não obstante o nosso voto favorável, a acta da Reunião de 10 de Novembro é omissa em 
relação aos incidentes, ocorridos nessa reunião, após a votação do ponto 7.4 � Licenciamento 
Administrativo � Pedido de Instalação de um Posto de Abastecimento de Combustíveis 
Líquidos, que provocaram a interrupção da mesma reunião. -------------------------------------------
---- Nessa altura foram proferidas algumas palavras, por parte de uma pessoa presente na sala, 
de desacordo com a deliberação da Câmara acabada de tomar, identificando-se como parte 
interessada na apreciação do processo. -------------------------------------------------------------------- 
---- Após troca de palavras entre o assistente e alguns vereadores e a Senhora Presidente, a 
quem acusou de ter faltado ao compromisso que com ele havia assumido de viabilizar este 
pedido, o Senhor Luís Cavaca foi acusado pelo Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, de, nas 
eleições e na campanha eleitoral, ter estado do lado errado, chegando mesmo a fazer reuniões 
com o Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Lamentando que esse possa ter sido o móbil para a não aprovação do pedido em causa, o 
que só por si, configuraria uma violação grave dos mais elementares direitos dos cidadãos, 
nomeadamente a livre participação em actos eleitorais, pretendemos esclarecer, em abono da 
verdade, que o Senhor Luís Cavaca, pessoa por quem temos a mais elevada estima e 
consideração, até pelo trabalho desenvolvido à frente duma das mais prestigiadas associações 
do nosso Concelho, nunca teve nenhum envolvimento político com a candidatura do Partido 
Socialista, nem, para esse fim, reuniu connosco em nenhuma ocasião. ------------------------------- 
---- A razão da nossa abstenção na votação do referido ponto 7.4, advém do facto de não ter 
sido aceite a nossa proposta para que fosse aprovada a localização de instalação do Posto de 
Abastecimento, salvaguardando algumas reservas, colocadas pelos vereadores da maioria, em 
relação a questões estéticas e de segurança, que, em nosso entender, nunca é demais acautelar. -
---- A defesa que fazemos da aprovação da localização deste equipamento, obedece a princípios    
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de equidade e de garantia de cumprimento das regras da livre concorrência e também, por essa 
via, em nome da defesa dos interesses dos consumidores e do desenvolvimento na nossa terra e 
do Concelho em geral.� --------------------------------------------------------------------------------------   

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 139.263,76 � (cento e trinta e nove mil duzentos 
e sessenta e três euros e setenta e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 217.515,67 
� (duzentos e dezassete mil quinhentos e quinze euros e sessenta e sete cêntimos). ---------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Ampliação de Rede BT/IP até à casa em construção, sita em Vale de Esporão, Freguesia 
de Senhorim � Orçamento � Aprovação; ------------------------------------------------------------------ 
---- - Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de dois postos 
de trabalho de assistentes operacionais da carreira geral de assistente operacional, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado � Aprovação; ------------------------------------------  
---- - Licenciamento Administrativo � Reapreciação do pedido de instalação de um posto de 
abastecimento de combustíveis líquidos de gasolinas e gasóleos. Processo n.º 72/2009. 
Requerente: Pingo Doce � Distribuição Alimentar, S.A. Local da obra: Nelas � Aprovação. ----- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artigo 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Em resposta à declaração de voto, acima transcrita, no ponto - Acta da reunião anterior, o 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que a mesma 
enferma de inverdades, até porque o referido Vice-Presidente da Câmara já não é proprietário 
de nenhuma bomba de gasolina, mas que compreendia que o Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral se preocupasse com ele, visto que foi ele, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
que na última campanha eleitoral, para as eleições autárquicas, mais combateu o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral, embora a cabeça de lista fosse a Senhora Dr.ª Isaura 
Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e que não era com gritos que se chegava a Presidente 
da Câmara. Terminou, dizendo, que refutava a declaração de voto, atrás referida, por a mesma 
conter inverdades. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas questionou o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral no sentido de saber qual o ponto da situação em relação 
à candidatura da ATS aos fundos comunitários. ---------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o assunto 7.4 � Licenciamento administrativo 
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� Pedido de instalação de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos, não foi 
aprovado na reunião ordinária de 10 de Novembro de 2009, mas ficou o compromisso de o 
mesmo voltar a uma reunião de Câmara, se se verificassem algumas alterações, nomeadamente, 
a nível de segurança e que no ponto seguinte desta reunião ia o mesmo assunto ser analisado. ---
---- De seguida, o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, em nome dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, leu a declaração e recomendação, que a seguir se transcreve: -
---- �O Concelho de Nelas em geral e a Freguesia de Canas de Senhorim em particular 
acabaram de receber a notícia da aprovação da candidatura ao QREN do projecto de Ampliação 
do Lar e Centro de Dia Padre Domingos, duas das várias valências que o Centro Social e 
Paroquial de Canas de Senhorim desenvolve há muitos anos. -----------------------------------------
----- Esta aprovação vem ao encontro, em primeiro lugar, das necessidades que se verificam em 
termos de acção social e em segundo lugar veio premiar o trabalho de uma instituição que tem 
tido um profundo sentido de solidariedade humana. Foi o saudoso Padre Domingos que deixou 
este fermento social do qual ainda hoje muitos idosos e muitas crianças usufruem. ----------------
---- É hora de felicitarmos a Instituição e de nos regozijar por sabermos que vai nascer uma 
obra de vulto onde os nossos idosos terão melhor qualidade de vida nos últimos anos das suas 
vidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O poder central ao desenvolver políticas de acção social contribui positivamente para a tal 
qualidade de vida que todos ansiamos. --------------------------------------------------------------------
---- Paralelamente ao poder central também as autarquias devem ter um papel mais interventivo 
na acção social, canalizando mais valores para Instituições de Solidariedade Social. São estas 
Instituições que estão no terreno e por isso merecem um apoio significativo. -----------------------
---- Nesta perspectiva a Câmara Municipal de Nelas, a exemplo de outros apoios prestados, 
deveria incluir no seu orçamento verbas que materializassem o apoio patenteado no protocolo 
com a Instituição, de forma que a obra fosse construída sem sobressaltos financeiros.� -----------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que nada tinha a 
opor à recomendação atrás descrita, que este Executivo apoiou o projecto agora aprovado, bem 
como apoiou todas as instituições que apresentaram candidaturas. Afirmou também que o 
Executivo Municipal pagou os projectos solicitados pelas Instituições do Concelho e que este 
Executivo, foi aquele que mais apoiou as candidaturas das Instituições do Concelho. -------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal até foi criticado, pelos 
Senhores Vereadores da Oposição, por ter apoiado tanto as candidaturas apresentadas pelas 
Instituições do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral já se quis colar à construção do quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas, mas que o Partido Socialista, durante vinte anos, fez zero para 
que fosse construído o referido quartel. Solicitou, ainda, ao Senhor Vereador Hélder José 
Gomes Ambrósio para perguntar ao Padre Nuno, Pároco de Canas de Senhorim, o que é que o 
Executivo Municipal fez pelo Centro de Dia de Canas de Senhorim. --------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal colabora mais com as 
Instituições do Concelho do que o próprio Governo Central. ------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, em relação à ATS de 
Senhorim, da mesma forma que, em seu entender, achava que a informação da aprovação da 
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candidatura do Centro de Dia de Canas de Senhorim não era oficial, também achava que ainda 
não havia informação oficial da aprovação, ou não, da candidatura apresentava pela referida 
ATS. Afirmou, também, que, na sua qualidade de Presidente da Direcção dessa ATS, lhe foram 
solicitados vários esclarecimentos, os quais foram respondidos pelo que continuava a aguardar 
por uma informação oficial, mas que, normalmente, as candidaturas apresentadas, pela primeira 
vez, não são aprovadas. Afirmou, ainda, em relação aos considerandos apresentados pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques no que se refere à 
aprovação de candidaturas, que o Governo Central está a apoiá-las. ----------------------------------
--- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que não 
era o Governo Central que comparticipava as candidaturas, mas sim o QREN. ---------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, então, se o Governo Central comparticipava 
as candidaturas, o Executivo Municipal vai ter que rever as verbas atribuídas a essas 
candidaturas apresentadas pelas Instituições do Concelho, pois, se, de facto, o Governo Central 
entrar nessas parcerias, isso seria óptimo para a Autarquia de Nelas. --------------------------------- 
----- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou à Senhora Presidente da Câmara 
para ela explicar donde vêm as verbas que a Autarquia distribui pelas instituições do Concelho.  
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 

1.1.REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009 � ALTERAÇÃO � 
APROVAÇÃO 
---- Em virtude da data da próxima reunião ordinária desta Câmara Municipal coincidir com 
Dia Feriado Nacional, a Câmara deliberou, por unanimidade, alterar a sua realização para o dia 
9 de Dezembro de 2009, pelas 15 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

2 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 
2.1.LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO � VENDA DOS LOTES DE 
TERRENO NÃO ALIENADOS NAS HASTAS PÚBLICAS ANTERIORES - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta da Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: --------
---- �LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO � VENDA DE LOTES DE TERRENO 
NÃO ALIENADOS NAS HASTAS PÚBLICAS ANTERIORES ------------------------------------
---- Considerando que nas hastas públicas anteriores realizadas em 14 de Setembro e 28 de 
Dezembro de 2008, não foram vendidos todos os Lotes do Loteamento do Prado, em Vilar 
Seco, proponho a venda dos lotes restantes, nos termos e nas condições já indicadas nas 
alienações anteriores e constantes na informação dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir 
se indicam:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) - Entrada � 20% do valor total da alienação, a pagar no dia seguinte à compra; -------------
---- b) - Restante 80% - no acto da celebração da escritura de compra e venda; ---------------------
--- c) - À semelhança das outras Hastas Públicas, os lanços mínimos propostos são de 500,00 �. 

Lotes para venda 
LOTES  ÁREA (M2) VALOR VALOR VALOR BASE 
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UNITÁRIO (�/M2) 
1 909,00 25,00 � 22.725,00 � 23.000,00 � 
3 851,00 25,00 � 21.275,00 � 21.500,00 � 
4 720,00 25,00 � 18.000,00 � 18.000,00 � 
6 593,00 25,00 � 14.825,00 � 15.000,00 � 
7  595,00 25,00 � 14.875,00 � 15.000,00 � 
13 772,00 25,00 � 19.300,00 � 19.500,00 � 
14 798,00 25,00 � 19.950,00 � 20.000,00 � 
15 825,00 25,00 � 20.625,00 � 21.000,00 � 
16 310,00  25,00 � 7.750,00 �     30.000,00 � a) 

a) Inclui uma casa de habitação com 50 m2 x 445 �/m2 = 22.250,00 � 
----- Esta hasta pública será realizada na sede da Junta de Freguesia de Vilar Seco, no próximo 
dia 27 de Dezembro de 2009, com início às 15 horas. -------------------------------------------------- 
---- Mais proponho que, considerando a necessidade de nomeação de um Júri para presidir à 
Hasta Pública para alienação dos atrás referidos nove lotes de terreno, não vendidos nas hastas 
públicas, anteriores, acima indicadas, proponho, para fazerem parte desse Júri, os seguintes 
elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Presidente: Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal � Eng.º Luís Adelino 
Guerra Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Vogal: Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira � José Carlos Pires Borges. -----------------------------------------------
---- - Suplente: Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques.� -------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora 
Presidente da Câmara, atrás descrita, aprovando a venda dos lotes e a constituição do júri. ------- 
 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA ALICE DE JESUS 
GONÇALVES � COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR 
DA SUA EDUCANDA ANA PATRÍCIA DE JESUS GONÇALVES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 28 de Outubro de 2009, de Maria Alice de Jesus Gonçalves, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------------- 
---- Passe de transporte escolar ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Eu, Maria Alice de Jesus Gonçalves, encarregada de educação da aluna Ana Patrícia de 
Jesus Gonçalves, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª apoio relativamente ao transporte 
escolar da minha educanda cujo trajecto diário é efectuado entre Canas de Senhorim e Viseu. ---
---- Este transporte é necessário, visto que o seu Curso, o Curso Científico-Humanístico de 
Artes Visuais, não teve a aderência desejada por parte dos alunos e, portanto, não é leccionado 
em nenhuma das escolas secundárias dos dois agrupamentos existentes no Concelho de Nelas, o 
que implica o deslocamento da minha educanda para a Escola Secundária Alves Martins, na 
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Freguesia de Coração de Jesus, em Viseu, para que possa frequentar o referido curso. ------------
---- Mais informo que a minha educanda é abrangida pelo Escalão A. -------------------------------
---- Aguardo notícias de V.ª Ex.ª brevemente e agradeço, desde já, a atenção dispensada.� -------
---- Presente também uma informação, datada de 02 de Novembro de 2009, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Passe de transporte escolar. --------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2009/2010 o 
Curso de Artes Visuais, 11.º Ano de Escolaridade, não funciona no Concelho de Nelas, pelo 
que a aluna Ana Patrícia de Jesus Gonçalves foi encaminhada para a Escola Secundária de 
Alves Martins, em Viseu. Deste modo, o Município deverá comparticipar em 50% da totalidade 
do passe escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar da aluna Ana Patrícia de Jesus Gonçalves seja 
suportado em 50% pela Autarquia. -------------------------------------------------------------------------
3.2.PEDIDO DE APOIO REFERENTE A REFEIÇÕES. REQUERENTE: OLGA 
MARIA RIBEIRO � COMPARTICIPAÇÃO DA TOTALIDADE DO VALOR DAS 
REFEIÇÕES PARA A SUA NETA E EDUCANDA MARISA ISABEL RIBEIRO AIRES 
� APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, de Olga Maria Ribeiro, que a seguir se transcreve: ------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Eu, Olga Maria Ribeiro, avó e encarregada de educação da aluna, Marisa Isabel Ribeiro 
Aires, vem por este meio solicitar a V.ª Ex.ª se digne comparticipar o almoço da minha 
educanda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Este pedido deve-se a diversas dificuldades económicas e financeiras e ao facto de se 
encontrar a decorrer um processo judicial do pai da minha educanda, o que a impede de sair do 
País, uma vez que este se encontra desaparecido desde Julho de 2007. A razão pela qual 
pretendemos sair do País é o facto de, a minha filha, mãe da criança em questão se encontrar em 
Inglaterra e, uma vez que não o podemos fazer, venho por este meio solicitar a ajuda desta 
autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Peço deferimento deste meu pedido.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 02 de Novembro de 2009, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Comparticipação das refeições escolares. ----------------------------------------------------------- 
---- Em resposta ao solicitado pela Encarregada de Educação da aluna Marisa Isabel Ribeiro 
Aires, residente na Freguesia de Lapa do Lobo, foi realizada entrevista com o objectivo de 
avaliar a situação sócio-económica do agregado familiar. Não se realizou visita domiciliária 
uma vez que se trata de um agregado familiar carenciado, já anteriormente identificado por este 
Serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A situação económica � social da família caracteriza-se como precária, traduzindo-se esta 
em baixos rendimentos (os únicos rendimentos são os provenientes do Rendimento Social de 
Inserção, no valor de 177,16 �). ---------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pela Escola do 1.º Ciclo de Lapa do Lobo e pela 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, a criança supracitada necessita, com 
urgência, das refeições na Escola até porque em casa, muitas das vezes, a avó materna não tem 
meios para as confeccionar. Será uma situação transitória uma vez que se encontra a decorrer, 
no Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, um processo de regulação do poder paternal. A 
Marisa, em breve, irá para junto da progenitora, de acordo com a informação do Ministério 
Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto, face às despesas fixas mensais, aos escassos rendimentos do agregado familiar 
da criança e caso V.ª Ex.ª entenda, o encargo com as refeições poderá ser suportado na 
totalidade pela Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com as refeições escolares da aluna Marisa Isabel Ribeiro Aires, seja 
suportado na totalidade pela Autarquia. -------------------------------------------------------------------
3.3. PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO 2009-2010 � 
APROVAÇÃO 
---- Presente o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo de 2009/2010, organizado nos 
termos do Decreto-Lei nº. 299/84, de 5 de Setembro, que contém estabelecidos dois circuitos 
em veículo próprios do município e treze em carreiras públicas, todos eles repartidos pelas 
redes de Nelas e de Canas de Senhorim, o qual já foi analisado e aprovado pelo Conselho 
Consultivo de Transportes Escolares, o qual fica anexo a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano 
lectivo 2009-2010. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

4.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO LUGAR DE CORGAS, ATÉ À CASA DO SR. 
RUI MARCELINO, FREGUESIA DE NELAS � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 1743/2009, no valor de 
1.471,51 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP 
no lugar de Corgas, até à casa do Sr. Rui Marcelino, Freguesia de Nelas e autorizou o seu 
pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO CAMINHO DAS PEDRAS CIMALHAS, ATÉ À 
ÚLTIMA CASA, NO LUGAR DE VALE DE MADEIROS, FREGUESIA DE CANAS DE 
SENHORIM � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 1353/2009, no valor de 
1.435,62 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP 
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no Caminho das Pedras Cimalhas, até à última casa, no lugar de Vale de Madeiros, Freguesia 
de Canas de Senhorim e autorizou o seu pagamento. ---------------------------------------------------- 
4.3.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP ATÉ À CASA EM CONSTRUÇÃO, SITA EM VALE 
DE ESPORÃO, FREGUESIA DE SENHORIM � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 1787/2009, no valor de 
4.983,24 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP 
até à casa em construção, sita em Vale de Esporão, Freguesia de Senhorim e autorizou o seu 
pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 � DIVERSOS 
 
5.1.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � ENVIO DA INTERVENÇÃO DE 
ENCERRAMENTO DO SENHOR DEPUTADO FRANCISCO LOPES NO DEBATE DO 
PROGRAMA DO XVIII GOVERNO - CONHECIMENTO  
---- Presente o e-mail n.º 31696-55/MAIL/09, datado de 06 de Novembro de 2009, do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Envio da intervenção de encerramento do Senhor Deputado Francisco Lopes no debate do 
Programa do XVIII Governo. Anexo: Debate do XVIII Programa do Governo. --------------------
---- Ex.m.ºs Senhores. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Envio, para conhecimento de V.ªs Ex.ªs e fins considerados convenientes, cópia da 
intervenção proferida pelo Senhor Deputado Francisco Lopes, na Sessão de Encerramento do 
Debate do Programa do XVIII Governo.� -----------------------------------------------------------------
---- �Debate do Programa do XVIII Governo - Intervenção do Deputado Francisco Lopes, 06 de 
Novembro de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Senhor Presidente, --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Senhor Primeiro-Ministro, ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Senhores Membros do Governo, -----------------------------------------------------------------------
---- Senhores Deputados. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Neste debate ficou patente a ausência por parte do Governo de uma estratégia para enfrentar 
os problemas do País. Ficou evidente a sua insistência na mesma política que ao longo dos 
últimos quatro anos agravou os problemas nacionais. Foi notória a exibição duma arrogância de 
quem se esforça para disfarçar o significado dos resultados das eleições legislativas. -------------
---- Nada disso pode iludir que a maioria absoluta do PS foi derrotada, que o PS perdeu mais de 
500 mil votos, 8 pontos percentuais, 24 deputados, que teve uma percentagem eleitoral inferior 
à que atingiu em 2002 quando ficou na oposição. ------------------------------------------------------- 
---- A realidade do País é marcada por graves problemas estruturais, profundas injustiças 
sociais, num caminho de declínio nacional que prossegue. A fragilidade do aparelho produtivo 
e a insuficiência da produção nacional, o desemprego, os baixos salários e pensões, a 
precariedade e a violação dos direitos aí estão. Como está o ciclo de despedimentos e 
encerramento de empresas após as eleições, o abuso do lay-off. --------------------------------------
---- Quimonda, Delphi, Rodhe, Covina/S. Gobain, são apenas alguns exemplos, resultado de 
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decisões de multinacionais e da responsabilidade de sucessivos governos. O Governo anterior é 
responsável por situações de precariedade inadmissíveis como as que se verificam na Lisnave, 
ou no Arsenal do Alfeite, transformada em empresa onde todos os trabalhadores foram postos 
em situação precária. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- A situação do País exige não a continuidade da mesma política mas sim ruptura e mudança. 
Essa é uma questão incontornável que o PCP afirmou nos últimos anos, reafirmou no recente 
processo eleitoral e coloca como questão essencial para o futuro do País. ---------------------------
---- Mas o PS insiste na velha e estafada política que conduziu o País à actual situação, 
utilizando os mais diversos elementos de diversão. O Primeiro-ministro insistiu na exibição de 
disponibilidade para o diálogo marcando encontros com os Partidos após a sua indigitação. 
Profunda demagogia. Antes de tais encontros afirmou que iria prosseguir o mesmo rumo. Que 
diálogo aberto e sem condições pode ser esse que parte do pressuposto da continuação do 
mesmo rumo de injustiça social e afundamento do País? Por isso, para memória futura ficou a 
posição do PCP reafirmando a necessidade de uma política, uma maioria e um governo de 
ruptura e mudança. A posição do PCP foi clara. A iniciativa do Primeiro-ministro não passou 
afinal de encenação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Neste debate o Governo recorreu a repetidas manobras de vitimização para disfarçar a sua 
falta de soluções para os problemas do País e fugir ao reconhecimento do significado da actual 
realidade política e institucional. No quadro dos problemas estruturais que agravou nos últimos 
quatro anos, o Governo PS de maioria absoluta, atacou os trabalhadores e os mais diversos 
sectores sociais, favoreceu os grandes grupos económicos e financeiros, deixou um rasto de 
desestabilização, de entorses e malfeitorias. O caminho para responder aos problemas do País 
exige a revogação, alteração e correcção desses aleijões económicos, sociais e políticos. Ora o 
Governo do alto da sua arrogância, vem dizer não. Tenta apresentar qualquer alteração 
significativa como sendo um ajuste de contas. O Governo PS anterior não teve desculpa para as 
políticas retrógradas que fez, o actual Governo PS não tem desculpa se tentar insistir contra 
todas as evidências na manutenção dessas aberrações. Para registo histórico, intervenção actual 
e memória futura aqui fica a reafirmação pelo PCP da necessidade de alteração do Código do 
Trabalho, da legislação laboral da Administração Pública, das leis sobre a segurança social, 
designadamente do iníquo mecanismo de redução do valor das pensões, do Estatuto da Carreira 
Docente, do sistema de avaliação e de tantos outros aspectos. ----------------------------------------- 
---- Este debate revelou que o Governo quer perpetuar os estragos da sua acção e quer em 
aspectos essenciais insistir na continuação da mesma política. ----------------------------------------
---- Aí está ao mesmo tempo que fala do papel do Estado na economia, a realidade dos seus 
objectivos de privatização de empresas em sectores estratégicos. -------------------------------------
---- Aí está o embuste chamado de pacto para o emprego, com que o Governo pretende não 
apenas manter as alterações retrógradas do Código do Trabalho e da legislação laboral da 
Administração Pública, como pretende acentuá-las com a desregulamentação dos horários, a 
redução da remuneração do trabalho e o aumento da precariedade. ----------------------------------- 
---- Aí está a ausência de compromissos concretos quanto ao aumento do salário mínimo 
nacional até 2013 e a promoção de linhas de condicionamento e desvalorização dos salários e 
das pensões. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Aí está a insuficiência do apoio aos desempregados e a resistência no alargamento real dos 
critérios de acesso e no prolongamento da atribuição do subsídio de desemprego e do subsídio 
social de desemprego. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aí está a tentativa de avançar com a promoção de novas formas de precariedade. -------------
---- Aí está o prosseguimento das injustiças sociais, a ausência de medidas para taxar os grupos 
económicos e financeiros, a banca, os movimentos bolsistas. ------------------------------------------ 
---- Aí está a falta de vontade política no combate à corrupção. ---------------------------------------
---- O Governo quer resistir a dar as respostas indispensáveis, mas vai ter que as dar. -------------
---- O PCP afirmará a exigência de uma nova política, combaterá as medidas e orientações 
negativas e tomará a iniciativa de apresentação de propostas que contribuam para a solução dos 
problemas do País e a concretização das aspirações dos trabalhadores e do povo português. -----
---- Senhor Presidente, --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Senhores Deputados. ------------------------------------------------------------------------------------ 
----- O Governo e os seus propagandistas encarregaram-se, para promover a resignação e o 
conformismo, de espalhar a ideia de que ou aceitam as medidas inaceitáveis do Governo e se 
calam ou então este pode promover a realização de eleições. É uma autêntica chantagem. 
Derrotada que foi a maioria absoluta, querem agora assustar-nos com o fantasma da maioria 
absoluta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pura ilusão do PS. O PCP não se deixará intimidar e agirá. --------------------------------------- 
---- Os trabalhadores e o povo português lutarão pela resposta aos seus problemas e aspirações, 
não há expedientes que o possam impedir. ---------------------------------------------------------------- 
---- Nos últimos quatro anos as opções políticas do PS e a sua arrogância deram na derrota da 
maioria absoluta. Agora a insistência no mesmo rumo político e a arrogância, com ou sem 
vitimização, será o caminho da derrota do Governo. ---------------------------------------------------- 
---- Exigem-se respostas aos problemas do País e não expedientes e encenações, exige-se uma 
política capaz de assegurar um Portugal mais desenvolvido e mais justo. ----------------------------
---- Esse é o compromisso da acção do PCP, na Assembleia da República e em todo o País. Um 
compromisso com os trabalhadores e o povo português que honraremos com a determinação e 
empenho de sempre. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Disse.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, sempre que algum Deputado da Assembleia 
da República manda alguma informação para a Autarquia, esse assunto é agendado para 
conhecimento da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
5.2.JOÃO BORGES PINTO � PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 22 de Setembro de 2009, de João Borges Pinto, de Canas de 
Senhorim, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Venho por este meio comunicar a V.ª Ex.ª que no mês de Fevereiro de 2009, encontrando-
se em obras a Av.ª do Rossio, para colocação de saneamento e água e achando-se armazenado 
material nos passeios, eu quando me deslocava para minha casa, tropecei e caí, tendo daí 
resultado vários danos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Tive de me deslocar ao posto médico, fui suturado no sobrolho e no lábio, tendo fracturado 
o braço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Venho por este meio pedir a V.ª Ex.ª a quantia de 1.000 euros para ajudar a custear as 
despesas.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Na carta atrás descrita encontra-se exarada uma informação, datada de 29 de Outubro de 
2009, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- �A petição é verdadeira, não foram acauteladas, certamente, todas as medidas de 
segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, existe da parte da Câmara uma responsabilidade extra-contratual. ---------------------- 
---- Por isso, deverá a autarquia indemnizar o lesado. --------------------------------------------------- 
---- A indemnização refere-se aos danos patrimoniais e morais que alguém sofreu, tendo sido 
acordado, à data, a indemnização até 500,00 euros.� ---------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento de uma indemnização, no 
valor de 500,00 � (quinhentos euros), ao Senhor João Borges Pinto. ---------------------------------    
5.3.AMNISTIA INTERNACIONAL PORTUGAL � PARTICIPAÇÃO NA INICIATIVA 
�CIDADES PARA A VIDA � CIDADES CONTRA A PENA DE MORTE� 2009 � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um e-mail, datado de 16 de Novembro de 2009, da Amnistia Internacional 
Portugal, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Leonor Marques 
Figueiredo Silva Pedro --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Participação na iniciativa �Cidades para a Vida � Cidades contra a Pena de Morte� 2009 ----
---- À semelhança dos anos anteriores vimos convidar o Município que V.ª Ex.ª preside a aderir 
à iniciativa mundial �Cidades para a vida � Cidades contra a Pena de Morte� que se assinala no 
dia 30 de Novembro de cada ano. Esta iniciativa teve início em 2002 e todos os anos tem vindo 
a aumentar o número de participações em todo o mundo. Até à data, 998 cidades de 77 países, 
entre os quais Portugal, participam regularmente nesta manifestação simbólica contra a pena de 
morte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Neste sentido, renovamos o apelo aos Municípios Portugueses para que no dia 30 de 
Novembro iluminem o pelourinho, ou o local de igual importância simbólica, juntando-se desta 
forma ao apelo mundial para a abolição da pena de morte e exprimindo assim a afirmação do 
valor da vida. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O documento em anexo sugere várias formas de colaboração adaptáveis à disponibilidade 
de cada Município. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este ano ajude-nos a aumentar o número de cidades portugueses envolvidas neste evento. 
Portugal foi dos primeiros países a abolir a pena de morte no mundo e como tal tem 
responsabilidades acrescidas, mas também inteira legitimidade para liderar as manifestações 
públicas de apoio à abolição desta pena. Uma participação maciça das cidades portuguesas 
transmitiria uma mensagem inequívoca de que a aplicação da pena de morte deve ser 
abandonada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A recente iniciativa que desenvolvemos sobre este tema � um ciclo de conferências com o 
testemunho de um inocente condenado à morte e cuja inocência foi provada mais tarde � e a 
receptividade junto do público, leva-nos a concluir que os portugueses estão, de facto, 
motivados para apoiar a luta pela abolição da pena de morte. ------------------------------------------
---- Aguardando, com expectativa, a resposta de V.ª Ex.ª, subscrevo-me com os melhores 
cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Kit de actividades comemorativas Cidades para a Vida -------------------------------------------
---- 1. A Iniciativa �Cidades para a Vida � Cidades contra a Pena de Morte� -----------------------
--- A iniciativa �Cidades para a Vida � Cidades Contra a Pena de Morte�, que decorre 
anualmente a 30 de Novembro, pretende unir o mundo inteiro em torno do mesmo objectivo: 
abolir a Pena de Morte. Neste dia, centenas de cidades de todo o mundo iluminam 
simbolicamente um edifício público ou um monumento histórico demonstrando que são contra 
a pena capital e a favor da vida. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O evento �Cidades para a Vida � Cidades Contra a Pena de Morte� surgiu pela primeira vez 
no ano 2002, por iniciativa da Comunidade de Sant�Egidio italiana, que quis assim assinalar o 
aniversário da abolição da pena de morte no primeiro estado europeu, o Grão-Ducado da 
Toscana, a Norte de Itália, no dia 30 de Novembro de 1786. ------------------------------------------ 
---- Portugal aboliu a pena capital em 1867, para crimes civis, e em 1976, para crimes militares. 
No entanto a última execução que ocorreu em Portugal data de Abril de 1846. ---------------------
---- Em 2002 foram apenas 80 as cidades que participaram no evento. Hoje a celebração é 
dinamizada em todo o mundo pela Coligação Mundial Contra a Pena de Morte, da qual a 
Amnistia Internacional faz parte, e no ano passado foram já 700 as cidades (30 delas 
portuguesas) que demonstraram simbolicamente que desejam que a pena de morte seja 
totalmente abolida. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A adesão dos Municípios em Portugal ------------------------------------------------------------- 
---- Desde 2006 que a Amnistia Internacional Portugal promove a iniciativa �Cidades para a 
Vida�. No primeiro ano em que lancámos este desafio e que coincidiu com as comemorações 
dos 160 anos da última aplicação da Pena de Morte em Portugal, contámos com a participação 
de 27 Municípios: Alvito, Amadora, Aveiro, Baião, Benavente, Cascais, Castro Verde, Elvas, 
Figueiró de Vinhos, Guimarães, Lagos, Lisboa, Loures, Lourinhã, Montijo, Moura, Oeiras, 
Penalva do Castelo, Peniche, Peso da Régua, Porto, Porto de Mós, Póvoa de Varzim, Santarém, 
Serpa, Vale de Cambra e Valongo. Uma vez que nem todos os municípios que aderiram têm 
pelourinhos, estes desenvolveram acções diversas nos seus concelhos, nomeadamente: 
Guimarães iluminou o "Padrão do Salado", Porto de Mós iluminou o castelo, Santarém 
iluminou a estátua do Marquês de Sá da Bandeira, o Montijo iluminou as Portas da Cidade, 
Moura desenvolveu uma actividade lúdico-educativa envolvendo as crianças do município e 
Castro Verde realizou um desfile com as crianças das Escolas Primárias do município. -----------
---- Em 2007, manteve-se a participação de alguns municípios e a adesão de novas Câmaras 
Municipais, num total de 26 cidades: Ansião, Batalha, Benavente, Câmara de Lobos, Cascais, 
Castelo de Paiva, Castanheira de Pera, Celorico da Beira, Castro Verde, Évora, Ferreira do 
Alentejo, Gouveia, Lisboa, Matosinhos, Marco de Canavezes, Miranda do Corvo, Monforte, 
Óbidos, Ovar, Paredes, Paredes de Coura, Rio Maior, Seia, Tavira, Vila Nova de Famalicão e 
Vila Nova de Paiva. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- As formas de participação foram variadas: algumas Câmaras procederam à iluminação do 
pelourinho ou edifícios públicos, outras optaram por colocar faixas com dizeres alusivos à 
acção em edifícios municipais e outras promoveram a iniciativa no site. ----------------------------
---- Em 2008, subiu para 31 o número de cidades que aderiram ao apelo mundial para abolição 
da pena de morte. A saber: Águeda, Alter do Chão, Alvito, Aveiro, Barcelos, Benavente, 
Câmara de Lobos, Carregal do Sal, Cascais, Castro Verde, Celorico da Beira, Estremoz, Faro, 
Freixo de Espada à Cinta, Góis, Guarda, Guimarães, Lagoa (Algarve), Lisboa, Lourinhã, 
Odivelas, Mangualde, Matosinhos, Moita, Pampilhosa da Serra, Porto do Mós, Santa Cruz da 
Graciosa, Setúbal, Tavira, Torres Vedras e Vila Real. Além da iluminação do pelourinho ou 
local de igual importância simbólica, muitos foram os Municípios que promoveram a petição 
mundial que apelava a uma moratória à pena de morte, convidando os munícipes a participar. 
Em todo o mundo foram recolhidas mais de 5 milhões de assinaturas para esta petição, que 
foram entregues às Nações Unidas. ------------------------------------------------------------------------
---- No dia 20 de Novembro de 2008 o Terceiro Comité da Assembleia-geral das Nações 
Unidas aprovou a segunda resolução a favor de uma moratória internacional ao uso da pena de 
morte. Comparativamente aos resultados da votação da primeira resolução, apresentada em 
2007, mais países votaram a favor da mesma, atraindo cada vez mais apoios. ----------------------
---- 3. A iniciativa a nível mundial -------------------------------------------------------------------------
---- Desde 2002 que o número de adesões tem vindo a crescer todos os anos. Neste momento 
998 cidades constam da lista das Cidades para a Vida, disponível em 
http://nodeathpenalty.santegidio.org/pag.aspx?ln=en&id=11 ------------------------------------------ 
---- Também a lista dos países envolvidos � 77 em todo o mundo � pode ser consultada no 
mesmo sítio. Entre estes, Portugal figura com a adesão de 40 munícipios desde 2006 (o número 
acumula as participações dos diferentes anos). -----------------------------------------------------------
---- 4. Sugestões de Participação ---------------------------------------------------------------------------
---- 4.1 Iluminação do Pelourinho ou local de igual importância simbólica --------------------------
---- 4.2 Declaração do dia 30 de Novembro como �Dia da Vida/Contra a Pena de Morte� e 
colocação debaixo do nome da cidade ou do seu símbolo e/ou no seu sítio internet, a seguinte 
frase: �Cidade membro de �Cidades para a Vida/Cidades contra a Pena de Morte� ----------------
---- 4.3 Ligação da página inicial do seu sítio internet, através de um link, com o sítio da 
Comunidade de Sant�Egidio http://nodeathpenalty.santegidio.org/index.aspx?ln=it, onde será 
disponibilizada a lista completa de todas as cidades que aderem. -------------------------------------
---- 4.4 Colocação de link para o sítio da Amnistia Internacional Portugal � www. 
amnistiainternacional.pt onde será disponibilizada a lista das cidades portuguesas aderentes. ----
---- 5. Iniciativas culturais e de sensibilização da opinião pública -------------------------------------
---- Nos dias imediatamente precedentes ao dia 30 de Novembro, ou em outras datas 
significativas para a defesa dos direitos humanos, cada Cidade pode empenhar-se a dar vida a 
iniciativas culturais e de sensibilização da opinião pública divulgando a iniciativa através dos 
canais próprios de comunicação. A Amnistia Internacional tem disponível um folheto sobre a 
pena de morte, que pode ser requisitado, para distribuição nesta actividades. Algumas 
sugestões: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5.1 Colocação de fotos à volta do pelourinho --------------------------------------------------------
---- Em simultâneo à iluminação do pelourinho, o município pode colocar fotografias e uma 
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breve descrição de casos de prisioneiros que tenham sido executados. A Amnistia Internacional 
disponibiliza-se para fornecer esta informação, assim como as fotos. --------------------------------
---- 5.2 Colocação de flores no pelourinho ----------------------------------------------------------------
---- Em memória dos prisioneiros executados por todo o mundo, as cidades podem proceder à 
colocação de flores ou velas no pelourinho. --------------------------------------------------------------
---- 5.3 �Escrita Humana� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com o envolvimento da população (um grupo de estudantes, por exemplo) os munícipes 
podem construir a frase �(nome da cidade) Cidade para a Vida, Cidade contra a Pena de 
Morte�. Esta frase seria construída através da atribuição de uma folha com uma letra por 
pessoa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5.4 Projecção de filme sobre o tema ------------------------------------------------------------------- 
---- Promover num auditório municipal, ou noutro espaço, a passagem de um filme sobre a 
temática, convidando a população a participar. Alguns exemplos: - �A última caminhada� 
(Dead Man Walking) � 1995; - �Os condenados de Shawshank� (Shawshank redemption) � 
1994; - �Á espera de um Milagre� (Green Mill) � 1990; - �Os Injustiçados� (Exonerated) � 
2005;  - �O Último Condenado� � documentário de 2009 � Co-produção do Canal História e da 
Produtora Braveant Multimedia. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 5.5 Lançamento de balões (com mensagem sobre a pena de morte) ------------------------------
---- Com o envolvimento da população, fazer uma largada de balões em que cada balão tem 
uma mensagem simbólica, sobre a pena de morte, de cada munícipe participante. -----------------
---- 5.6 Teatro de rua ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Envolvendo um grupo de teatro local, fazer uma representação de rua sobre a temática. -----
---- 5.7 Recolha de assinaturas para petição sobre execução de menores -----------------------------
---- A Amnistia Internacional está a promover uma petição dirigida às autoridades do Irão para 
que ponham fim à execução de menores. Em 2008, no Irão, pelo menos oito jovens foram 
executados e crê-se que pelo menos 140 permaneceram no corredor da morte. ---------------------
---- A Amnistia Internacional Portugal pode disponibilizar o texto da petição para recolha de 
assinaturas junto dos munícipes.� --------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto. ------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, participar na iniciativa �Cidades para a vida � 
Cidades contra a pena de morte�, atrás descrita. --------------------------------------------------------- 
 

6 � PESSOAL 
 

6.1.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTES 
OPERACIONAIS DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE OPERACIONAL, EM 
REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Novembro de 2009, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de dois postos 



 
Fls.__________ 

Reunião de 24-11-2009 

 

15 

de trabalho de assistentes operacionais da carreira geral de assistente operacional, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado. ----------------------------------------------------------- 
---- Havendo neste momento dois lugares vagos no Mapa de Pessoal, de Assistentes 
Operacionais, da carreira geral de Assistente Operacional, por aposentação de dois funcionários 
e tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e alínea b), dos n.ºs 1, 3 e 4, do artigo 7.º, da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas a despesas 
com pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, nos mapas de pessoal 
aprovados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que no mapa de pessoal, aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 23 de Dezembro de 2008, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento dos serviços. ----
---- Nesse sentido, sou a propor a V.ª Ex.ª a abertura de um Procedimento Concursal de 
Recrutamento de dois postos de trabalho de Assistentes Operacionais da Carreira Geral de 
Assistentes Operacionais, nas áreas de competência de Canalizador e Cantoneiro, em regime de 
Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, ao abrigo do artigo 50.º, da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro, alínea a), do artigo 3.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e do 
artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. --------------------------------------------
---- V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal de 
recrutamento para o preenchimento de dois postos de trabalho de assistentes operacionais da 
carreira geral de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Recursos 
Humanos, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
7 � CONTABILIDADE 

 
7.1. MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2009 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, para o ano de 
2009, n.ºs 32 e 33 e às Grandes Opções do Plano para o mesmo ano de 2009, n.ºs 30 e 31, as 
quais ficam anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ---------------------------- 
7.2.APROVAR A PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2010  
---- Presente a proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para o ano de 
2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ----------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas deu uma breve explicação 
sobre a Proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para o ano de 2010, 
realçando o financiamento do QREN para a construção do Centro Educativo de Nelas, o qual 
irá começar a ser construído a partir de Janeiro, ou Fevereiro, do próximo ano e que era um 
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Orçamento que permitia ao Executivo Municipal assumir as suas responsabilidades e pagar as 
obras executadas e a executar. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou esclarecimentos, já solicitados, 
por escrito, anteriormente, visto que necessitava dos mesmos para poder analisar 
convenientemente a proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para o 
ano de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, leu o pedido de esclarecimentos, que a seguir se transcreve: --
------ �Para melhor apreciação da proposta de Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 
2010, pretendíamos ver esclarecidas as seguintes questões: --------------------------------------------
---- - Em que obras foram gastos os 2.300.000,00 �, utilizados do empréstimo de 2.500.000,00 
�, contratado por esta autarquia. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Qual o nível de execução das seguintes rubricas da Receita, relativas ao Orçamento de 
2009: - Imposto municipal sobre imóveis; - Imposto municipal sobre veículos; - Imposto 
municipal sobre transmissão onerosa de imóveis; - Derrama; - Taxas de saneamento; - Taxas de 
recolha de lixos domésticos; - Outros serviços específicos da autarquia (conta 07020999); - 
Outros serviços (conta 070299); - Venda de terrenos a sociedades; - Venda de terrenos a 
famílias; - Venda de habitações a famílias. --------------------------------------------------------------- 
---- - Dos valores inscritos nas rubricas de aquisição de bens de capital e também constantes das 
Grandes Opções do Plano para 2010, quais se referem a despesas efectuadas em 2009 e quais se 
irão efectuar em 2010. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Concretamente, quais os valores gastos em 2009, nas obras com financiamento previsto em 
2010, que já foram objecto de inauguração, como sejam: - A Casa dos Senas; - O Parque de 
Feiras de Canas de Senhorim; - Passeios nas diversas localidades. -----------------------------------
---- Se na proposta de Orçamento para 2010 está contemplado o aumento das despesas com 
pessoal, derivado do aumento de mais de 20% de lugares do mapa-quadro de pessoal. ------------
---- Justificação dos valores orçamentados para despesas com pessoal. ------------------------------
---- Se o aumento previsto com encargos com os membros dos órgãos autárquicos, tem a ver 
com aumentos de vencimentos ou encargos ou com aumento do número de eleitos em situação 
de permanência.� --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, questionou o 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, no sentido de saber se os 
esclarecimentos solicitados pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral se referiam às 
Grandes Opções do Plano e Orçamento, ou se se referiam à Conta de Gerência, tendo o Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas respondido que se referiam à Conta de 
Gerência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ----------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que a 
Casa dos Senas, em Senhorim, foi reconstruída pelos funcionários da Câmara Municipal. -------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Osvaldo afirmou que, em relação ao 
aumento das despesas com os Órgãos Autárquicos, como o Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral sabia, a Câmara tinha aprovado a existência de mais três vereadores, para além 
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do Vereador designado nos termos da alínea d), do n.º 1, do artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Afirmou também que, em 
relação ao Mapa de Pessoal para o ano de 2010, os postos de trabalho lá existentes estão 
justificados no Orçamento Municipal para o ano de 2010. Afirmou, ainda, que antes da 
elaboração da proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para o ano de 
2010, foram ouvidos todos os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia. -------------------------
---- Posta à votação a proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para o 
ano de 2010, foi a mesma aprovada, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora 
Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores 
Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, 
Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos 
contra, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
devendo a mesma ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), 
do nº. 2, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Ambrósio, apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: -----------------
---- �O nosso voto contra não deriva do facto de não nos ter sido entregue em devido tempo a 
documentação necessária para apreciação destes documentos nem de não terem sido prestados 
esclarecimentos solicitados há cerca de dois meses. -----------------------------------------------------
---- Este procedimento tem sido a prática usual nos últimos anos. ------------------------------------
---- O nosso voto contra baseia-se na apreciação dos documentos em questão e da constatação 
de que não servem os interesses do Concelho e encerram, em si mesmo, não só opções erradas 
de gestão, mas também incorrecções grosseiras com as quais não podemos pactuar. --------------
---- Assim, em matéria de receitas, o Orçamento para 2010 apresenta um empolamento 
exagerado de algumas rubricas, como sejam: ------------------------------------------------------------- 
---- - A cobrança de impostos directos, 2.704.200,00 � no seu conjunto; -----------------------------
---- - Em particular, a cobrança de derrama, 1 milhão de euros; ---------------------------------------
---- - A venda de terrenos e de habitações, num total de 2.162.500,00 �; -----------------------------
---- - Dos quais mais de 1,5 milhões de euros provenientes da venda de terrenos, a empresas e a 
famílias e 550 mil euros em resultado da venda de habitações. ----------------------------------------
---- Todos estes valores e outros constantes no orçamento da receita são claramente inatingíveis. 
---- Julgamos estar também orçamentada para receita do ano de 2010, a totalidade dos fundos a 
receber do QREN, no total de mais de 5,5 milhões de euros, sendo certo que a transferência 
destes valores será feita faseadamente, ao longo do tempo em que decorrerem as obras. ----------
---- Com o empolamento dos valores da receita, o executivo pretende assim justificar as 
despesas que essas, sim, terão um crescimento real preocupante: ------------------------------------- 
---- - As despesas correntes totalizam agora 9.615.267,00 � e terão um crescimento de quase 
20%; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Dentro destas, 3.570.595,00 � serão aquisição de bens e serviços, que aumentam 22%; ----
---- - As despesas com pessoal são de 4.656.050,00 � e têm um acréscimo de 12%, não sendo 
claro que este valor já contemple os encargos com o alargamento do mapa de pessoal proposto; 
---- - Nesta rubrica estão incluídos os encargos com os membros dos órgãos autárquicos, 
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previstos em 300.000,00 �, que, caso este valor não venha a ser ultrapassado, terão um 
acréscimo de 100%; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Uma parte significativa do valor de cerca de 9 milhões de euros inscrito nas despesas de 
investimento para 2010, refere-se a despesas já efectuadas, em especial durante o período 
anterior às eleições de 11 de Outubro de 2009; -----------------------------------------------------------
---- Fica assim claro que, pela inclusão no orçamento de 2010 de despesas efectuadas em anos 
anteriores e pela inevitável redução dos valores previstos para receita, tendo em conta que nas 
despesas correntes não haverá cortes, o valor do investimento será diminuto, muito longe dos 
valores apontados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A falta de cabimentação no Orçamento de 2009 das despesas efectuadas, com objectivos 
unicamente eleitoralistas, justifica assim a apresentação apressada das propostas de Orçamento 
e Grandes Opções do Plano para 2010, que, em grande parte são preenchidas com essas 
despesas já efectuadas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Não houve sequer a preocupação mínima de apresentar um Plano de Investimentos 
Plurianuais, para a totalidade do mandato, como a lei recomenda. ------------------------------------ 
---- Assim, com excepção do Centro Educativo de Nelas, de Infra-estruturas em Zonas 
Industriais e da Variante de Nelas à E.N. n.º 234, que se julga virem a ser financiadas pelo 
QREN, nenhuma obra nova de vulto aparece. ------------------------------------------------------------
---- Mesmo assim, a indicação de valores de despesa em anos posteriores a 2010, mais não é do 
que a justificação do seu custo total, não se percebendo como é que o Executivo prevê gastar ao 
longo dos anos valores que, no Orçamento estão previstos receber na totalidade em 2009, 
oriundos do QREN. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- As três obras referidas, em conjunto com os Centros Educativos de Canas de Senhorim e de 
Senhorim, deveriam estar concluídas, ou em fase de conclusão, pois o executivo municipal, no 
mandato anterior, recorreu a um empréstimo de 2,5 milhões de euros, para execução destas 
obras, dos quais gastou 2.300.000,00 �, sem que as obras fossem feitas. -----------------------------
---- O Centro Educativo de Canas de Senhorim, apesar de incluído também nas obras elencadas 
para a contratação do empréstimo de 2,5 milhões, não tem qualquer verba definida para 2010. --
---- O mesmo se passa com o Centro Educativo de Senhorim. -----------------------------------------
---- As despesas, ou parte significativa, suportadas com eventos como a Festa do Município, a 
Feira do Vinho e a Feira Medieval de Canas de Senhorim, realizadas no ano de 2009, constam 
também do Orçamento para 2010. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Também constam do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2010, obras, cuja 
importância reconhecemos, que foram objecto de inaugurações com grande pompa em período 
eleitoral, como sejam a requalificação da Casa dos Senas e do Espaço da Feira de Canas de 
Senhorim, sem que houvesse essa previsão de custos nos Orçamentos dos anos anteriores. ------
---- Da mesma forma, os cerca de 800 mil euros previstos para passeios em 2010, que foram 
também utilizados como instrumentos de autêntica campanha eleitoral.� ---------------------------
7.3. APROVAR O MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2010 
---- Presente a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2010, a qual fica anexa a esta acta 
(Anexo IV), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos sobre o Mapa de Pessoal para o ano de 2010, realçando que os trabalhadores 
contratados ao abrigo do Programa Ocupacional de Carenciados comportam várias despesas, os 
quais vão ser reduzidos ao estritamente necessário para o funcionamento dos Serviços. --- -------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, informou a 
Senhora Presidente da Câmara que, futuramente, irá elaborar um voto de louvor, dirigido aos 
funcionários desta Câmara Municipal, na pessoa do Senhor Eng.º Luís de Almeida, devido à 
grande quantidade de obras realizadas, devido, também, ao facto de muitos funcionários não 
terem ido de férias e todos terem trabalhado em prol do desenvolvimento do Concelho. Como 
há alguns lugares vagos no Mapa de Pessoal, solicitou à Senhora Presidente da Câmara que 
contratasse alguns funcionários por tempo indeterminado. ---------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista iam votar contra a proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2010 
apresentada, visto que era um exagero comportar 370 trabalhadores e visto que uma grande 
quantia do Orçamento ia ser gasto em despesas com pessoal dirigente e técnicos superiores, o 
que poderá pôr em risco o pagamento aos restantes funcionários. -------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Ambrósio, apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: -----------------
---- �Votamos contra a proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2010, porque não podemos 
concordar com o previsível agravamento excessivo da carga salarial, derivado da contratação de 
pessoal dirigente e técnicos superiores. -------------------------------------------------------------------- 
---- Tais contratações representam um aumento na estrutura de custos fixos do município, que a 
prazo se tornará incomportável. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O aumento de cerca de 70 lugares no quadro de pessoal da autarquia, fixando-se agora em 
mais de 370 no total, e os encargos associados, poderão pôr em causa, num futuro próximo, a 
estabilidade financeira da autarquia, a garantia dos postos de trabalho e os legítimos direitos dos 
colaboradores à progressão na carreira e às promoções baseadas no mérito e não em qualquer 
outro factor de natureza política ou pessoal. -------------------------------------------------------------- 
---- Entendemos que a autarquia não se deve alhear da situação difícil do mercado de trabalho 
local e deve, por isso, dentro das suas possibilidades e de acordo com as suas necessidades 
reais, promover programas ocupacionais e outras acções tendentes a minimizar os efeitos do 
desemprego crescente, no nosso concelho. ---------------------------------------------------------------- 
---- A proposta apresentada não se insere nesse espírito nem garante, pelas suas consequências, 
a salvaguarda dos direitos dos colaboradores, nem das suas legítimas expectativas.� --------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, desafiou o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral a citar nomes de técnicos superiores, a mais 
nesta proposta de Mapa de Pessoal, que trabalhem sob as suas ordens. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou ao Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, para evitar comentários despropositados e faltas 
de respeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2010, foi a mesma aprovada 
por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor 
Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição 
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Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de 
Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos contra, dos Senhores Vereadores, 
Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, devendo a mesma ser submetida 
à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou a declaração de voto, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �A aprovação do quadro de pessoal é um motivo de grande satisfação e regozijo porque 
através dele vamos poder simultaneamente corrigir injustiças e melhorar a qualidade dos 
serviços que prestamos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O quadro proposto é um instrumento de grande utilidade para o município porque permitirá 
melhorar substancialmente a vida de alguns dos nossos trabalhadores que durante muitos anos 
foram impedidos de aceder a melhorias na sua carreira profissional que, agora, vão poder ver 
reconhecida, tendo por base critérios e avaliações de desempenho objectivas e coerentes, em 
que o mérito é o grande avaliador. -------------------------------------------------------------------------
---- Por outro lado, a utilização de trabalhadores em regime de POC, permitiu verificar a 
existência de necessidades permanentes o que nos leva também a permitir que alguns desses 
lugares possam ser exercidos com maior estabilidade no vínculo laboral. ---------------------------
---- Este quadro é também, como referi, uma clara melhoria da qualidade dos serviços prestados 
pela autarquia, pois, com a contratação de novos elementos, vamos poder corresponder com 
mais rigor e competência à cada vez maior exigência dos munícipes e aos desafios das novas 
competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Certa de que este quadro de pessoal irá beneficiar significativamente a melhoria dos nossos 
serviços, uma vez mais, manifesto o meu agrado pela sua aprovação. -------------------------------- 
----- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que foi 
esse trabalho, dos trabalhadores da Câmara Municipal, que deu votos à Senhora Presidente e 
não ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral e, mais uma vez, desafiava o referido 
Senhor Vereador para mostrar, na proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2010, onde estava 
o aumento de técnicos superiores relativos ao seu serviço, ou que então tinha de o chamar 
mentiroso. Terminou, pedindo desculpa à Senhora Presidente da Câmara por ter interrompido a 
sua intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8 � LOTEAMENTOS 

 
8.1.ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO � PROCESSO DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 5/98, DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS. 
REQUERENTE: JÚLIO MIGUEL ALBUQUERQUE MOREIRA. LOCAL DA OBRA: 
AREAL - NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de Novembro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Alteração de Operação de Loteamento � Processo de Operação de Loteamento n.º 5/98, da 
Câmara Municipal de Nelas. Requerente: Júlio Miguel Albuquerque Moreira. Local da obra: 
Areal � Nelas -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1 � Pretensão: O requerente, proprietário do lote n.º 5, do loteamento acima referido, 
solicita a alteração das especificações do loteamento promovido pela Câmara Municipal de 
Nelas, aprovado em reunião de Câmara de 30/06/1998, alterado em reunião de Câmara de 
25/07/2000 e de 10/10/2001. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O requerente pretende criar um piso abaixo da cota de soleira, aumentando assim a área 
bruta de construção prevista para a moradia, anulando a possibilidade de construção do anexo 
previsto para o lote n.º 5. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O requerente pretende retirar o comércio como ocupação funcional prevista para o r/c. � 
Está conforme. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2 � Instrução do processo (artigo 7.º, da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março) � Está 
conforme; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3 � Apreciação do projecto de arquitectura � De acordo com o artigo 27.º, do D.L. n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, a alteração da operação de loteamento 
está sujeito a licenciamento: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Conformidade com o Regulamento do PDM de Nelas: A pretensão localiza-se em 
Espaço Urbano 1, zona residencial R1, de acordo com o Título III, Secção II, conjugada com a 
alínea a), do ponto 5, do artigo 28.º, do Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93 � Está conforme; -------------------------------------
---- b) Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública � Está conforme; -------------
---- c) Aspecto exterior, inserção urbana, paisagística � Está conforme; -----------------------------
---- d) Outras normas e regulamentos em vigor � Está conforme; -------------------------------------
---- e) Outras informações relevantes: Para o lote em causa encontra-se aprovada uma moradia 
� Processo de obras n.º 215/2004 - com Alvará de licença de construção n.º 193/2006. -----------
---- Conclusão: A alteração à licença de uma operação de loteamento enquadra-se no artigo 
27.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações. ---------------------------
---- A alteração pretendida pelo requerente, traduz-se na alteração do número de pisos da 
moradia do lote n.º 5, para 2 pisos acima da cota de soleira e 1 piso abaixo da cota de soleira, 
aumentando assim a área bruta de construção da moradia de 290m2 para 320m2, que será 
compensado pela anulação da área bruta de construção de 30m2 destinada ao anexo. --------------
--- Esta alteração não origina aumento do número de fogos, não há variação da área bruta de 
construção total do lote nem da área de implantação, cumprindo assim os índices previstos em 
Regulamento do Plano Director Municipal. -------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 8, do artigo 27.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, a alteração das especificações das deliberações das reuniões de Câmara 
relativas ao loteamento n.º 5/98 é aprovada por simples deliberação da Câmara Municipal, com 
dispensa de quaisquer formalidades. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Deste modo, deverá proceder-se ao aditamento das especificações da deliberação de reunião 
de Câmara relativas ao loteamento n.º 5/98, da seguinte forma: ---------------------------------------
---- No que diz respeito ao lote n.º 5: ---------------------------------------------------------------------- 
---- - O número de pisos da moradia, passa de 2 pisos acima da cota de soleira, para 2 pisos 
acima da cota de soleira e 1 piso abaixo da cota de soleira; -------------------------------------------- 
---- - Anula o anexo previsto inicialmente, anulando a área bruta de construção de 30m2; --------
---- - Aumenta a área bruta de construção da moradia em 30m2, de 290m2 para 320m2, 
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mantendo a área bruta de construção total prevista para o lote; ----------------------------------------
---- - Anula o comércio como ocupação funcional prevista para o R/Chão, ficando somente 
destinada a habitação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Face ao exposto, adita-se à deliberação aprovada em reunião de Câmara de 30/06/1998, 
alterada em reunião de Câmara de 25/07/2000 e de 10/10/2001, a seguinte redacção: -------------
---- - No que diz respeito ao lote n.º 5, o número de pisos da moradia será de 2 pisos acima da 
cota de soleira e 1 piso abaixo da cota de soleira; o anexo previsto inicialmente é anulado; a 
área bruta de construção da moradia é de 320m2. A ocupação funcional será somente para 
Habitação/Garagem. Deverá ser anexa a planta de síntese alterada (folha 41 do processo de 
loteamento) que reproduz as especificações anteriormente mencionadas. ----------------------------
---- Atendendo a que não há alteração da área bruta de construção, as taxas urbanísticas iniciais 
mantêm-se, não havendo lugar a qualquer pagamento. -------------------------------------------------- 
---- Mantém-se as restantes especificações aprovadas em reunião de Câmara, na parte que não 
foi revogada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de operação de loteamento, 
referente ao processo de operação de loteamento n.º 5/98, da Câmara Municipal de Nelas, sito 
ao Areal, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, em que é requerente Júlio Miguel 
Albuquerque Moreira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  

9 - OBRAS PARTICULARES 
 
9.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, N.º 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
9.1.1.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 02 e 13 de Novembro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.1.2.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 02 e 13 de Novembro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
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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 02 e 13 de Novembro de 2009, a qual 
fica anexa à acta (Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------ 
9.2.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CARREIRAS � FREGUESIA DE CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: OVELHARTE RURAL � AGRO PECUÁRIA, 
ARTESANATO E ACTIVIDADES TURÍSTICAS, UNIPESSOAL, LD.ª E PEDRO 
JORGE ALVES PAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Novembro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Registo n.º 
15.994, de 06/11/2009. Local: �Carreiras�, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: 
Ovelharte Rural � Agro Pecuária, Artesanato e Actividades Turísticas, Unipessoal, Ld.ª e Pedro 
Jorge Alves Pais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. - 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de compra e venda, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável à constituição de compropriedade do terreno rústico, sito às �Carreiras�, 
artigo 8.591, localizado em Vale de Madeiros, Freguesia de Canas de Senhorim, sendo ½ a 
favor de cada um. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade de um prédio rústico, sito às �Carreiras�, lugar de Vale de Madeiros, Freguesia 
de Canas de Senhorim, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Canas de Senhorim, 
sob o artigo número 8.591, em nome dos requerentes Ovelharte Rural � Agro Pecuária, 
Artesanato e Actividades Turísticas, Unipessoal, Ld.ª e Pedro Jorge Alves Pais, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------
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9.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CARREGAIS � FREGUESIA DE CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: OVELHARTE RURAL � AGRO PECUÁRIA, 
ARTESANATO E ACTIVIDADES TURÍSTICAS, UNIPESSOAL, LD.ª E PEDRO 
JORGE ALVES PAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 10 de Novembro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Registo n.º 
15.994, de 06/11/2009. Local: �Carregais�, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: 
Ovelharte Rural � Agro Pecuária, Artesanato e Actividades Turísticas, Unipessoal, Ld.ª e Pedro 
Jorge Alves Pais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. - 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de compra e venda, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável à constituição de compropriedade do terreno rústico, sito aos �Carregais�, 
artigo 9.489, localizado em Vale de Madeiros, Freguesia de Canas de Senhorim, sendo ½ a 
favor de cada um. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade de um prédio rústico, sito aos �Carregais�, lugar de Vale de Madeiros, 
Freguesia de Canas de Senhorim, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Canas de 
Senhorim, sob o artigo número 9.489, em nome dos requerentes Ovelharte Rural � Agro 
Pecuária, Artesanato e Actividades Turísticas, Unipessoal, Ld.ª e Pedro Jorge Alves Pais, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------
9.4.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM DE TERRENO. LOCAL: PÓVOA DE 
SANTO ANTÓNIO, FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
PAULA MANUELA CARVALHO AMARAL � APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 1325/UGFDL/FP/09, datado de 27 de Outubro de 2009, da Autoridade 
Florestal Nacional, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ---------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Pedido de parecer sobre licenciamento de arborização de um terreno com espécies florestais 
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de rápido crescimento � Eucalipto. Local: Atoleiro, Póvoa de Santo António. Requerente: Paula 
Manuela Carvalho Amaral. Pedido de parecer ao abrigo do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de 
Abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Conforme solicitado por V.ª Ex.ª para emissão de parecer sobre a mobilização de solo 
requerida pela proprietária acima citada, para o prédio rústico denominado Atoleiro, com os 
números de artigos matriciais 143,133, 138 e 132 e com uma área aproximada de 0,4200 
hectares, para plantação, após vistoria temos a informar: -----------------------------------------------
---- 1 � A propriedade visitada encontra-se com bastante mato, alguns eucaliptos e pinheiros 
bravos sem valor comercial pois já arderam por três vezes, a última em 2005, sendo esta zona 
bastante sensível aos incêndios florestais, tal é o estado actual das propriedades circundantes. 
Poderemos ainda referir que neste concelho, integrado na Sub-Região Homogénea Terras do 
Dão, esta espécie é de incentivar e privilegiar, para povoamentos explorados em alto 
fuste/talhadia para produção de lenho, conforme descrito no Decreto-Regulamentar n.º 7/2006, 
de 18 de Junho; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � A propriedade, com um solo de profundidade média, derivado de graníticos e a unidade 
pedológica de solos existentes designa-se por cambissolos húmicos, com alguma pedregosidade 
e sem afloramentos rochosos, com declives inferiores a 10% que não impedem a mobilização, 
sempre segundo as curvas de nível e nunca segundo as linhas de maior declive, o que não 
provocará o ravinamento nem erosão do solo com as operações propostas, ou seja, limpeza de 
matos, gradagem e ripagem cruzada e assim sendo nada há a opor nesta matéria; ------------------
---- 3 � De acordo com a visita ao local, a marcação nas cópias da Carta de Ordenamento e 
Carta de Condicionantes da Câmara Municipal, a propriedade está inserida em �espaço 
florestal�, não havendo condicionantes constantes do PDM, nomeadamente ao nível da RAN e 
REN. No entanto V.ª Ex.ª melhor apreciará e decidirá; -------------------------------------------------
---- 4 - Considerando que é intenção da proprietária a plantação de eucaliptos na propriedade 
em apreço, e tendo em atenção o Decreto-Lei n.º 175/88, de 17 de Maio, a mesma deverá 
solicitar a respectiva autorização à AFN.� ---------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 09 de 
Novembro de 2009, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença para ripagem de terreno. Registo n.º 11.330, de 11/08/2009. Local. 
Póvoa de Santo António, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerente: Paula Manuela 
Carvalho Amaral. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação do requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. Foi solicitado pela requerente licença para proceder à destruição do revestimento vegetal 
(ripagem) do seu terreno, sito ao �Atoleiro�, em Póvoa de Santo António, descrito sob os 
artigos 132, 133, 138 e 143, a fim de os arborizar com eucaliptos. ------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Sobre o solicitado informo V.ª Ex.ª que: ----------------------------------------------------------
---- - a) O terreno em causa localiza-se em Espaço Florestal, não incluído em RAN ou REN, de 
acordo com o regulamento do PDM de Nelas. -----------------------------------------------------------
---- - b) Foi solicitado parecer à Autoridade Florestal Nacional (AFN), nos termos do n.º 2, do 
artigo 1.º, do D.L. n.º 139/89, de 28/04. -------------------------------------------------------------------
---- - c) A ripagem tem como objectivo a plantação de �Eucaliptos Glóbulos�. ---------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 24-11-2009 

 

26 

--- 3. Da sua análise pode-se concluir que: ----------------------------------------------------------------
--- - a) A ripagem é permitida em Espaço Florestal, de acordo com o que é referido no n.º 1, do 
artigo 56.º, do Regulamento do PDM. ---------------------------------------------------------------------
---- - b) A DGRF emitiu um parecer favorável condicionado, de acordo com o parecer com 
referência 1325/UGFDL/FP/09, de 27/10/2009. ---------------------------------------------------------
---- 4. Assim, não vejo inconveniente na pretensão � Ripagem de terreno. --------------------------
---- Mais informo que a requerente deverá ser informada do parecer da AFN, com referência 
1325/UGFDL/FP/09, de 27/10/2009. ----------------------------------------------------------------------
---- Nota: No seguimento do citado parecer, a requerente deverá solicitar autorização à AFN 
para plantação de eucaliptos na propriedade em apreço. ------------------------------------------------
---- À superior consideração de V. Exa.� ------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença para ripagem de 
terreno, a fim de o arborizar com eucaliptos, sito ao Atoleiro, inscrito na respectiva matriz 
predial sob os artigos n.ºs 132, 133, 138 e 142, no lugar de Póvoa de Santo António, Freguesia 
de Canas de Senhorim, em que é requerente Paula Manuela Carvalho Amaral, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
9.5.CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO � ELABORAÇÃO DE PROJECTOS 
PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS � AUTORIZAÇÃO  
---- Presente um ofício do Centro Paroquial de Vilar Seco, que a seguir se transcreve. ------------
----�Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Construção de Jardim Infantil � Legalização --------------------------------------------------------
---- Na sequência do que nos foi solicitado, através do ofício em referência e uma vez que se 
trata de uma instituição de solidariedade social sem fins lucrativos, venho solicitar a V.ª Ex.ª a 
cooperação dos Serviços Técnicos dessa Edilidade, no sentido de serem elaborados os projectos 
referidos na informação que acompanhou o mesmo ofício.� -------------------------------------------
---- Encontra-se exarada, no ofício atrás descrito, uma informação, datada de 18 de Novembro 
de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Informo V.ª Ex.ª que os Serviços têm disponibilidade para a elaboração dos projectos das 
especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Caso V.ª Ex.ª concorde, solicito a necessária autorização para assumir a respectiva 
responsabilidade e ainda para a elaboração do processo para obtenção do alvará da licença de 
utilização.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborar os projectos das especialidades do Jardim Infantil do Centro 
Paroquial de Vilar Seco, assumir a respectiva responsabilidade exigida por lei e ainda autorizar 
a elaboração do processo para obtenção do alvará da licença de utilização, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------
9.6.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE PÓVOA DE 
LUZIANES � ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
OBRAS � AUTORIZAÇÃO    
---- Presente um requerimento, datado de 16 de Novembro de 2009, da Associação Desportiva, 
Recreativa e Cultural de Póvoa de Luzianes, que a seguir se transcreve. -----------------------------
----�Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
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---- Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Póvoa de Luzianes, Contribuinte Fiscal n.º 
504150910, com sede em Póvoa de Luzianes, Freguesia de Senhorim, Concelho de Nelas, vem 
requerer a V.ª Ex.ª se digne autorizar que os Serviços da Autarquia elaborem o projecto do 
muro, na Freguesia de Senhorim, no lugar de Póvoa de Luzianes, uma vez que esta Associação 
não dispõe de condições técnicas e financeiras para a execução do referido projecto.� ------------
---- Encontra-se exarada, no requerimento atrás descrito, uma informação, datada de 18 de 
Novembro de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Informo V.ª Ex.ª que os Serviços têm disponibilidade para a elaboração do projecto 
solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Caso V.ª Ex.ª concorde, solicito autorização para assumir a respectiva responsabilidade.� ---
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborar o projecto do muro da Associação Desportiva, Recreativa e 
Cultural de Póvoa de Luzianes e assumir a respectiva responsabilidade exigida por lei, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------- 
9.7.LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO � REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO DE 
INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 
LÍQUIDOS DE GASOLINAS E GASÓLEOS. PROCESSO N.º 72/2009. REQUERENTE: 
PINGO DOCE � DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A. LOCAL DA OBRA: NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Novembro de 
2009, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
---- �Demolição de edifício de arrumos/garagem e instalação de posto de abastecimento de 
combustíveis líquidos de gasolinas e gasóleos. Requerente: Pingo Doce � Distribuição 
Alimentar, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Em reunião de 10/11/2009 deliberou a Ex.m.ª Câmara não aprovar a localização e por 
consequência, o projecto de arquitectura, da instalação de um posto de combustíveis líquidos de 
gasolinas e gasóleos solicitados por �Pingo Doce � Distribuição Alimentar, S.A.� a implantar 
num terreno anexo ao actual estacionamento deste supermercado, por razões relacionadas com 
a segurança do tráfego de acesso ao posto e ainda devido a factores estéticos que se deveriam 
ter em conta face ao local de implantação da obra. ------------------------------------------------------
---- II. Posteriormente, promoveu-se uma reunião com a firma requerente onde foi alertada para 
a necessidade de colmatar as falhas referidas que já estão incluídas no presente projecto que se 
apresenta à consideração de V.ª Ex.ª, nomeadamente: --------------------------------------------------
---- - Zona verde na separação do posto com o passeio existente; -------------------------------------
---- - Pala de cobertura das bombas afastada da vertical do passeio em 3,00 metros. ---------------
---- III. Face ao exposto e atendendo a que a zona de entrada no posto a partir da Av.ª da 
Liberdade se localiza perto da rotunda do Millenium, caso V.ª Ex.ª concorde com a sua 
aprovação, é aconselhável prolongar o traço contínuo que se inicia nesta rotunda até ao início 
da futura entrada para não permitir viragens à esquerda, mantendo livre a viragem à esquerda 
para a rua de acesso ao tardoz do supermercado. --------------------------------------------------------
---- Deverá também ser prevista a colocação de um sinal de paragem proibida imediatamente a 
seguir ao acesso à Vinícola para impedir a existência de carros parados na Av.ª da Liberdade 
que causariam problemas à circulação e ainda um de sentido proibido à entrada do posto. -------
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---- Em relação ao abastecimento dos reservatórios de combustível, o requerente deverá assumir 
que será feito fora do horário normal de funcionamento para evitar o trânsito de veículos 
pesados através do parque de estacionamento do supermercado. --------------------------------------
---- Mais informo que as condições legais constantes da informação inicial se mantêm, 
nomeadamente a apresentação dos projectos das especialidades ali referidos. ----------------------
---- Estas condições poderão ser expressas na licença de construção ficando a licença de 
utilização condicionada ao seu cumprimento. ------------------------------------------------------------ 
---- Anexa-se planta numa escala conveniente para melhor visualização do projecto que a firma 
pretende implantar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, após a última reunião de Câmara, houve uma 
reunião com o gerente da firma Pingo Doce � Distribuição Alimentar, S.A. e solicitou ao 
Senhor Eng.º Luís de Almeida para prestar alguns esclarecimentos. ----------------------------------
---- O Senhor Eng.º Luís de Almeida explicou as alterações introduzidas ao projecto inicial, 
realçando que o abastecimento das bombas de gasolina será feito fora do horário normal de 
funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, nas alterações introduzidas, foram 
acauteladas algumas normas de segurança. ---------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que não iria alterar 
o seu sentido de voto, uma vez que, mesmo com as alterações introduzidas, a instalação das 
bombas de gasolina, naquele local, iria causar o caos num ponto nevrálgico para o trânsito na 
Vila de Nelas, pondo em causa a segurança dos peões. ------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores Dr. Jorge David Sousa Paiva e Maria Antónia Ferreira Casquilha 
de Figueiredo, afirmaram que iriam manter o seu sentido de voto, uma vez que não se 
verificaram alterações significativas ao projecto inicial. ------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que iria 
votar favoravelmente a instalação das bombas de gasolina, baseado nas alterações constantes da 
informação dos Serviços Técnicos de Obras e como forma de demonstrar que não persegue 
ninguém e não tem medo de ninguém. -------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou que, na votação do ponto em análise, não impôs a disciplina 
de voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas declarou que o seu voto 
contra não era contra ninguém, nem contra nenhum negócio que se realize em Nelas. ------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, salvaguardando algumas 
questões de segurança, ia votar favoravelmente o assunto em análise, que louvava a forma 
rápida e célere como foram resolvidas algumas questões, a forma rápida como foi alterado o 
projecto inicial e refutava a acusação feita, na última reunião de Câmara, pelo Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição, de fazer a defesa pessoal deste assunto. -------
---- De seguida, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, leu 
parte da informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas questionou o Senhor Eng.º 
Luís de Almeida sobre a forma como ele iria fiscalizar o abastecimento das bombas de gasolina 
pelo camião cisterna, o qual prestou alguns esclarecimentos. ------------------------------------------
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---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que sabia ser norma da firma Pingo Doce � 
Distribuição Alimentar, S.A., fazer o abastecimento fora do horário normal de funcionamento. 
Afirmou, também, que preferia ver este posto de abastecimento de combustíveis paralelo ao 
outro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio afirmou que as alterações, que foram 
feitas a nível de segurança, são importantíssimas. -------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que foi preciso o projecto vir a reunião de 
Câmara e não ser aprovado para a firma Pingo Doce � Distribuição Alimentar, S.A., acatar as 
reivindicações do Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que as 
condicionantes devem constar na licença de construção. ----------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que deve haver um especial cuidado na 
elaboração da licença de construção e que os Serviços Técnicos devem estar atentos. -------------
---- Posto à votação o assunto - Licenciamento Administrativo � Reapreciação do pedido de 
instalação de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos de gasolinas e gasóleos. 
Processo n.º 72/2009. Requerente: Pingo Doce � Distribuição Alimentar, S.A. Local da obra: 
Nelas, foi o mesmo aprovado, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio e 
três votos contra, dos Senhores Vereadores, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Dr. 
Jorge David de Sousa Paiva e Maria António Ferreira Casquilha de Figueiredo, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita e nas seguintes 
condições: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. a) Terá de se prolongar o traço contínuo desde a rotunda até ao início da futura entrada 
para não permitir viragens à esquerda, mantendo livre a viragem à esquerda para a rua de 
acesso ao tardoz do supermercado; ------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Prever colocação de sinal de paragem proibida imediatamente a seguir ao acesso à 
Vinícola para impedir a existência de carros parados na Av.ª da Liberdade que causariam 
problemas à circulação e ainda um de sentido proibido à entrada do posto; ------------------------- 
---- c) O abastecimento dos reservatórios de combustíveis deverá ser feito fora do horário 
normal de funcionamento para evitar o trânsito de veículos pesados através do parque de 
estacionamento do supermercado; -------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A empresa requerente deverá apresentar a Certidão de Registo Comercial da 
Conservatória do Pingo Doce � Distribuição Alimentar, S.A; ----------------------------------------- 
---- 3. Visto que a empresa requerente pretende efectuar o acesso pelo artigo 3893-P, 
pertencente a IMORETALHO � Gestão de Imóveis, S.A., deverá apresentar uma planta de 
implantação com a delimitação do artigo 3893-P e respectiva certidão de registo predial pela 
Conservatória (tem a validade de um ano). --------------------------------------------------------------- 
---- 4. Deverá também apresentar os seguintes projectos de engenharia de especialidades: -------
---- - a) Fichas electrotécnicas e respectiva declaração de responsabilidade ou respectiva parecer 
favorável emitido pela EDP; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - b) Termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra. ------------------------------------ 
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10 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ----------------------------------------------------- 
 

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

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 
 

 


