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ACTA Nº. 7 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE NELAS, REALIZADA EM OITO DE ABRIL DE DOIS MIL 
E OITO 

 
---- Aos oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e oito, 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 Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, 
estando presentes os Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José Manuel 
Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Carlos 
Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ------------ 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada 
em 25 de Março de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 41.680,29 � (quarenta e um mil seiscentos e 
oitenta euros e vinte e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 124.179,68 � (cento e 
vinte e quatro mil cento e setenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos). ------------------------- 
 

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho apresentaram o voto de congratulação, que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ao tomar conhecimento de mais um êxito desportivo alcançado por uma das mais 
representativas associações desportivas do nosso Concelho, o ABC de Nelas, que se sagrou, 
mais uma vez, campeão distrital de futsal, na categoria de iniciados, os vereadores do Partido 
Socialista exprimem desta forma o seu reconhecimento aos atletas, técnicos e dirigentes 
daquela associação e congratulam-se com mais este sucesso.� ----------------------------------------
---- Este voto de congratulação foi também subscrito pela Senhora Presidente da Câmara e 
pelos Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas e Dr. José Manuel Borges da Silva. ------------------------------------------------------
---- Seguidamente os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel 
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Tavares dos Santos Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho apresentaram o pedido de 
esclarecimento e agendamento, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
---- �Em face da carta enviada pelo Senhor Presidente da LAC, de que se junta cópia, sobre a 
situação actual da Quinta da Cerca e tendo em conta a gravidade do seu conteúdo, os 
vereadores do Partido Socialista, vêm desta forma, solicitar à Senhora Presidente da Câmara se 
digne prestar, por escrito, os esclarecimentos que julgue por convenientes, nomeadamente sobre 
as situações de incumprimento do protocolo invocadas e sobre a posição actual das obras em 
curso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Solicitam também que este assunto seja agendado para a próxima reunião ordinária, pelo 
que rogam lhes sejam facultadas todas as informações necessárias.� ---------------------------------
---- Anexo a este pedido de esclarecimento e de agendamento encontra-se uma carta datada de 3 
de Março de 2008, enviada pelo Senhor Presidente da Liga dos Amigos de Conimbriga, 
Professor António dos Santos Queirós e dirigida aos Ex.m.ºs Senhores Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas, Vereadores do PSD, Vereadores do PS, Vereador Independente e 
Presidente da Assembleia Municipal, que a seguir se transcreve: -------------------------------------
---- �Dirijo-me a V.ª Exªs, porventura pela última vez na qualidade de Presidente da Liga de 
Amigos de Conimbriga. As próximas eleições para este cargo coincidem com a mudança 
substancial das minhas condições de trabalho e actividade científica como investigador e 
professor, deslocando-as para um plano internacional. Mesmo na situação de continuidade 
formal, se tal for exigido pelos meus prováveis sucessores naquelas funções, a nova direcção da 
LAC funcionará nos próximos três anos como comissão promotora da Fundação de 
Conimbriga, entidade que virá a assumir a multitude dos seus projectos e áreas de intervenção. -
---- Nestas circunstâncias queria agradecer todas as atenções e deferências que concederam à 
instituição que represento e, particularmente aqueles de que fui pessoalmente cumulado. Desde 
já manifesto a minha disponibilidade para seguir à distância os projectos e programas que visem 
o desenvolvimento sustentável desse concelho e o bem estar das suas populações, assim como 
para cumprir funções de �embaixador de boa vontade� junto das entidades administrativas, 
universitárias e empresariais, se para tal for solicitado. -------------------------------------------------
---- A derradeira missão que me proponho cumprir é o de encontrar uma saída positiva para o 
projecto do Parque Ecológico da Quinta da Cerca _ PEQC, o que hoje me parece uma missão 
quase impossível, pelas razões que passo a expor. -------------------------------------------------------
---- 1. A abertura plena do PEQC tem custos de funcionamento mensais de cerca de 10.000 �, 
traduzindo-se num défice de cerca de 50.000 � no período que vai de Junho de 2007 até à 
actualidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Tal não impede que, neste momento, o valor material da quinta seja mais do dobro do que 
foi investido por todos os parceiros (a estimativa, depois da consulta a 3 empresas imobiliárias, 
ronda os 3 milhões de euros). -------------------------------------------------------------------------------
---- 2. As razões económicas deste prejuízo operativo foram atempadamente previstas e 
diagnosticadas, são conhecidas de todos, pelo que as reafirmo agora de forma muito sintética: --
---- - o bloqueio dos investimentos na área do turismo, indispensáveis à sustentabilidade 
económica e financeira do PEQC; se tivermos em consideração a existência de pelo menos de 
seis casas em ruínas destinadas ao Turismo em Espaço Rural, com um custo médio de 
reabilitação estimado em 50.000 � cada, mais a cafetaria/centro de observação astronómico, 
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40.000 �, a loja, 30.000 � e o hotel/escola com Centro de Congressos, 1.750.000 �, perfazem 
um total que representa um investimento de cerca de 2.120.000 �, que as leis de competência 
das autarquias não permitem que sejam assumidas pela Câmara, nem serão comportáveis pelos 
futuros orçamentos municipais. Acresce que os sistemas de incentivos e de crédito do QREN ou 
dos programas de apoio ao turismo da CE destinam-se exclusivamente às empresas. --------------
---- - a denegação  das obras de correcção da empreitada da Casa de Baixo e o adiamento da 
construção do Parque de Autocaravanas, mas sobretudo a falta de ligação à rede pública de 
água, inviabilizaram a rentabilização destes equipamentos. --------------------------------------------
---- - a denegação da cobertura da estufa de produção e a retirada sem devolução da estrutura da 
segunda estufa de produção inviabilizaram não apenas as receitas previstas,  mas também 
fizeram perder 70% das espécies reprodutivas laboriosamente cultivadas nos últimos sete anos, 
durante o Inverno passado. A nova estufa foi adquirida para funções polivalentes e terá uma 
acção especializada mas diminuta na esfera produtiva. -------------------------------------------------
---- - A sobrecarga de custos com o pessoal directamente empenhado nos trabalhos e na 
vigilância, que tiveram de ser reforçados com a abertura, o abandono dos compromissos iniciais 
que previam a contratação paralela de dois técnicos e três trabalhadores auxiliares, e a aquisição 
de prestações de serviços nas empresas de inserção da LAC, aceleraram o défice de exploração. 
Neste ponto tenho que recordar, porque já ninguém se lembra, que em todas as candidaturas 
aprovada existiam as verbas necessárias para financiar estes encargos não escritos no Protocolo 
e, foi por graves falhas técnicas dos serviços administrativos municipais que, parte delas, não 
vieram a ser reembolsadas. ----------------------------------------------------------------------------------
---- - É óbvio que a ausência de sinalética pública não incentiva a visita ao PEQC, nem o vazio 
na reapreciação do Regulamento. E vão ser precisos alguns anos para recolher proveitos 
directos do vinho biológico ou das madeiras nobres. ----------------------------------------------------
---- - Enfim, seriam precisos cinco anos, com todos estes problemas resolvidos e as 18 valências 
do PEQC a funcionar, para atingir um nível de rendimento sustentável. Tal foi o compromisso 
inicial, na época subscrito pela Câmara e sufragado pela oposição. -----------------------------------
---- Em conclusão, direi que o PEQC é um projectivo positivo no balanço económico da relação 
investimento/rentabilidade, comporta um modelo de gestão sustentável, mas apenas se for 
estruturado com rigor e sem falhas, tornou-se, no entanto, conjunturalmente inviável e mesmo 
ruinoso para a LAC e socialmente pouco valioso. -------------------------------------------------------
---- 3. As razões desta crise são essencialmente políticas e radicam no sistemático 
incumprimento dos artigos 6 e 7, e, mais recentemente, do 19.º do Protocolo. ----------------------
---- Sublinhados meus: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 6.º - A CMN, através dos seus diversos Departamentos ou em parceria com a LAC e o seu 
Departamento Empresarial, privilegiando as empresas de inserção social, assumirá a execução 
das obras relativas ao Projecto da Quinta da Cerca, como seja, o programa de infra-estruturas, 
instalação de equipamentos e o plano geral de ocupação, e terá a seu cargo tudo o que se 
relacione com a requalificação dos espaços envolventes. -----------------------------------------------
---- 7.º - As ligações e ramais às redes de água, energia e telefone, serão da responsabilidade da 
CMN, bem como os respectivos consumos. --------------------------------------------------------------
---- O abandono destes compromissos vem acompanhado do bloqueio de iniciativas da LAC, 
que sempre estiveram previstas. E de novo sublinho. ---------------------------------------------------
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---- 16.ª � A LAC obriga-se a desenvolver actividades e eventos de índole cultural, desportiva e 
lúdica e empresarial, que, para além de atraírem visitantes ao Parque Ecológico da Quinta da 
Cerca, possam contribuir para uma melhor divulgação e conhecimento da região, dentro do 
espírito do turismo ambiental (nas suas vertentes de desporto de natureza, turismo cultural e 
turismo escolar e científico), à escala do país, da península e internacionalmente. -----------------
---- 19.ª � A CMN autoriza a LAC, no caso desta assim o desejar, a construir e explorar no 
Parque Ecológico da Quinta da Cerca um bar/cafetaria e outros equipamentos de Restauração e 
Hotelaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A exploração destinar-se-á à utilização pública desses serviços. ----------------------------------
---- Esta cláusula implicava de facto a transferência temporária da propriedade. A única reserva 
que a autarquia assumiu no Protocolo foi a subconcessão. E nas cláusulas finais a Câmara 
salvaguarda a recuperação da propriedade. ---------------------------------------------------------------
---- - A) O equipamento ser adequado à natureza do local e do ambiente, devendo ainda garantir 
uma qualidade de serviço compatível com o fim em vista. ---------------------------------------------
---- - B) A LAC obriga-se a ter as instalações em funcionamento de acordo com a respectiva 
legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - C) A LAC poderá subconcessionar, fora das suas estruturas, a exploração destas 
instalações desde que solicitado autorização prévia à CMN. -------------------------------------------
---- - D) A LAC será sempre responsável perante a CMN pela segurança, higiene e conservação 
das instalações, qualidade e higiene do serviço e aprumo dos funcionários. -------------------------
---- 29.ª � As instalações, equipamentos e infra-estruturas, finda a gestão da LAC, passarão à 
posse da CMN, sem que em qualquer tempo possa ser alegado pela LAC o direito de retenção 
ou pedida indemnização correspondente às obras feitas pela CMN. ----------------------------------
---- 30.ª � Os bens móveis ou equipamentos exclusivamente pertença da LAC e que não sejam 
adquiridos pela CMN, deverão ser retirados no prazo de um ano seguinte ao fim da gestão. -----
---- Este entendimento mudou, o que se considera legítimo do ponto de vista político, mas 
inaceitável no plano jurídico e ético, pois o Protocolo alcança vinte e mais anos. ------------------
---- 4. Retorno assim à tónica inicial desta carta. Não visualizo uma solução, porque me parece 
praticamente impossível que num período que já é de pré-campanha eleitoral, os diferentes 
actores políticos coloquem o projecto do PEQC acima da querela e dos interesses partidários. --
---- 5. Não tenho nenhuma solução nova. Os problemas estão elencados e discutidos. É muito 
estreito o caminho para onde nos conduziram os factos descritos. ------------------------------------
---- Questionando os membros do executivo municipal de forma positiva, resta-me formular 
algumas questões: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- - O município está em condições de aumentar o apoio, em numerário ou em espécie, 
cedência de técnicos e pessoal, integração dos custos das candidaturas, co-participação nas 
mesmas, reconhecimento efectivo da autonomia de gestão da LAC e de todas as suas estruturas, 
por um prazo previsível de cinco anos? -------------------------------------------------------------------
---- - Existe algum processo legal, com valor jurídico, que possa estabelecer um consenso 
mínimo positivo, voto a favor e abstenção, face ao problema da transferência temporária de 
propriedade? ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Recordo aqui o essencial da fórmula anterior. -------------------------------------------------------
---- - 1. A Cláusula Décima Nona do Protocolo entre a Câmara Municipal de Nelas e a Liga de 
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Amigos de Conimbriga, afirma que: -----------------------------------------------------------------------
---- �A CMN autoriza a LAC, no caso de esta assim o desejar, a construir e explorar no Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca um bar cafetaria e outros equipamentos de Restauração e 
Hotelaria�. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A LAC/PATRAM, assume o compromisso de investir cem mil euros na reabilitação e 
licenciamento destas duas unidades de TER, nos termos definidos pelo Protocolo, para o que 
vai recorrer ao único instrumento de financiamento actualmente disponível: O Protocolo entre a 
Banca e o Instituto de Turismo de Portugal, destinado a financiar empreendimentos turísticos 
através de empréstimos bancários. -------------------------------------------------------------------------
---- 3. Para permitir a efectiva concessão do empréstimo em causa, da inteira responsabilidade 
da LAC/PATRAM, é exigível a plena propriedade do empreendimento, como garantia bancária. 
---- 4. Nos termos anteriormente referidos do Protocolo, particularmente da Cláusula Trigésima 
Primeira, caberá à CMN o direito de opção sobre a aquisição destas duas unidades, quando 
deixar de vigorar o referido Protocolo, em conformidade com o disposto no Artigo 1273 do 
Código Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Livro III � Direito das Coisas. Título I � Da posse. Capítulo IV � Efeitos da posse. -----------
---- Artigo 1273.º - (Benfeitorias necessárias e úteis). ---------------------------------------------------
---- 1. Tanto o possuído de boa fé como o de má fé têm o direito a ser indemnizados das 
benfeitorias necessárias que hajam feito, e bem assim a levantar as benfeitorias úteis realizadas 
na coisa, desde que o possam fazer sem detrimento dela. -----------------------------------------------
---- 2. Quando, para evitar o detrimento da coisa, não haja lugar ao levantamento das 
benfeitorias, satisfará o titular do direito ao possuidor o valor delas, calculando segundo as 
regras do enriquecimento sem causa. ----------------------------------------------------------------------
---- - A ligação da água, as reparações necessárias nas estufas e casas, a construção de um 
Parque de Autocaravanas e tudo aquilo que é básico e essencial, como a colocação da sinalética 
na vila e na estrada, o pagamento atempado dos apoios, até ao dia 31 como refere o Protocolo, 
etc�. podem ser feitos em prazos garantidos? -----------------------------------------------------------
---- - Os novos projectos para o PEQC e o concelho, cuja lista foi anteriormente solicitada a 
LAC e remetido a autarquia, são efectivamente para incluir nos seus programas de 
investimento? Museu Etnográfico de Senhorim, Centro Cultural/Museu Arqueológico de Canas 
de Senhorim, Circuito Arqueológico e Etnográfico das Terras de Senhorim, Hotel Rural, 
Apiário e Rebanho, Rede de Turismo Rural, etc�-------------------------------------------------------
---- Deixo à consideração de Vªs. Ex.ªs esta reflexão, na certeza de que este é o tempo da 
clarificação, para o que solicito o agendamento da questão do PEQC para debate na próxima 
reunião do executivo municipal, constituindo esta carta e as reuniões que desenvolvi com todas 
as forças políticas em presença, o meu contributo possível para uma solução positiva. ------------
---- Com os melhores cumprimentos. ----------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que vai agendar o assunto atrás referido na 
próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, com a presença do Senhor Professor António 
dos Santos Queirós. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou o pedido de informação, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Projecto da Quinta da Cerca � Pedido de Informação ---------------------------------------------
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---- Exma. Senhora Presidente: -----------------------------------------------------------------------------
---- Venho requerer a V.ª Ex.ª respeitosamente as seguintes informações: ---------------------------
---- 1. Qual a razão do não agendamento para esta reunião ordinária do assunto acima 
referenciado e que foi solicitado por meu e-mail de 31/03/2008, ao abrigo e nos termos do que 
dispõe o art.º 87.º/1,a), da Lei n.º 169/99, de 18/09? (Doc. 1) ------------------------------------------
---- 2. Face à posição agora assumida pela Liga dos Amigos de Conimbriga qual é a posição de 
V.ª Ex.ª e qual entendem ser os procedimentos a adoptar relativamente a esta questão?(Doc. 2)� 
---- O Doc. 1, atrás referido, é um e-mail datado de 31 de Março de 2008, enviado pelo Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva à Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Sra. Presidente ----------------------------------------------------------------------------------
---- Respeitosos cumprimentos. -----------------------------------------------------------------------------
---- Venho ao abrigo do disposto na Lei das Autarquias, requerer a V.ª Ex.ª que se digne 
agendar para discussão na próxima reunião ordinária de 8 de Abril o assunto seguinte: -----------
---- - Ponto da situação sobre a realização do projecto da �Quinta da Cerca�. -----------------------
---- O Doc. 2, atrás referido, é a carta do Senhor Professor António dos Santos Queirós atrás 
transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva questionou ainda o Executivo 
Municipal no sentido de saber se o Parque Ecológico da Quinta da Cerca estava ou não dotado 
de água potável. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara reafirmou que toda aquela discussão devia ser feita com a 
presença do Senhor Professor António dos Santos Queirós. -------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que tinha aprovado a 
aquisição da estufa, a qual estava a servir de garagem. Disse também que, independentemente 
das explicações que o Senhor Prof. Queirós viesse a dar, não se sentia responsabilizado pelo 
colapso que estava a ser o Parque Ecológico da Quinta da Cerca. Afirmou também que já foi 
investido no Parque Ecológico da Quinta da Cerca um milhão e meio de euros e que o que lá 
estava tinha o valor de mercado de seiscentos mil contos. Afirmou ainda que o Senhor 
Professor Queirós estava a terminar o seu mandato na Liga dos Amigos de Conimbriga, o qual 
será substituído por um advogado que iria meter uma acção contra a Câmara e que tudo aquilo 
era um assunto muito sério. ---------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que, relativamente ao facto do Parque Ecológico 
da Quinta da Cerca ainda não ter água potável, iria ser construído um depósito, de 500.000 
litros, o qual iria abastecer a referida Quinta da Cerca, Vilar Seco e outras localidades. -----------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que o facto do Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca ainda não ter água potável era o calcanhar de Aquiles do 
Município de Nelas e com consequências danosas. ------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca não necessitava de ter água potável, uma vez que só era necessária água para 
as estufas e para as casas de banho. ------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que, se todos estivessem de acordo, agendaria uma reunião 
prévia para discutir todo aquele assunto referente à situação actual do Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca e agendaria também o assunto para a próxima reunião ordinária da Câmara 
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Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva agradeceu ao Executivo Municipal 
pelo facto de estar a ser convidado para essa reunião prévia e afirmou que gostava de conhecer, 
antecipadamente, a posição do Executivo e quais as soluções que o mesmo tinha para aquele 
problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
afirmaram que o Executivo Municipal estava a cumprir e ia continuar a cumprir o protocolo 
celebrado com a Liga dos Amigos de Conimbriga, mas que estavam a aparecer muitas facturas 
enviadas pela referida Liga de Amigos, que não sabiam a que diziam respeito e que a Liga de 
Amigos de Conimbriga estava a fazer muitas compras sem cumprir os procedimentos referentes 
à aquisição de bens e serviços. ------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo Municipal no 
sentido de saber se o mesmo já tinha tomado alguma posição formal relativamente a todo 
aquele assunto e sugeriu que a Senhora Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores em 
permanência fizessem um memorando onde constasse a posição de Executivo Municipal, quais 
as soluções que o mesmo preconizava, que o mesmo fosse enviado aos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista para reflexão e para depois, numa reunião de Câmara, até extraordinária 
talvez, chegassem a alguma conclusão. Afirmou ainda que tinha dúvidas se a Câmara 
Municipal podia ou não candidatar-se aos fundos comunitários para efeitos de desenvolvimento 
do turismo no Parque Ecológico da Quinta da Cerca. ---------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que esse tipo de candidatura teria de ser feita 
fora do âmbito do QREN. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que tinha 
recebido um ofício registado, com aviso de recepção, enviado pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------
---- �Exmo. Sr. Vereador José Manuel Borges da Silva -------------------------------------------------
---- Pedido de esclarecimento. ------------------------------------------------------------------------------
---- Venho por este meio solicitar esclarecimentos relativamente ao acordado com o Dr. Manuel 
Martins, anterior advogado avençado desta autarquia, no que diz respeito ao pagamento extra 
pela feitura das decisões dos Processos de Contra-Ordenação. ----------------------------------------
---- Ora, de acordo com informação veiculada pelo Dr. Manuel Martins, em fax remetido a esta 
autarquia em 15 de Fevereiro de 2008, aquando da denúncia do seu contrato de prestação de 
serviços e com o intuito de quitação de honorários, o referido advogado, explica que �(�) 
Quanto às intervenções sistemáticas nos processos de Contra Ordenação, não só se subsumem 
elas ao estipulado na referida segunda parte da cláusula quarta, como foram expressamente 
solicitadas pelo Senhor Vereador substituto da Senhora Presidente da Câmara, então 
responsável pelo pelouro dos assuntos jurídicos, com o intuito declarado de recuperar os atrasos 
processuais existentes, sendo tais serviços expressamente considerados como extravasando dos 
que deveriam ser pagos por referência à avença mensal de � 650.(�)�. -----------------------------
---- Assim, face a este acordo de cavalheiros feito entre V.ª Ex.ª e o Dr. Manuel Martins, este 
exige o pagamento de � 9.999, sendo que inclui toda as decisões elaboradas durante a vigência 
do seu contrato de prestação de serviços jurídicos. ------------------------------------------------------
---- Posto isto, solicito a V.ª Ex.ª que me esclareça os seguintes pontos: -----------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 08-04-2008 

 

8 

---- 1 � Com que legitimidade estabeleceu este �gentlemen�s agreement�, visto que não me foi 
solicitada qualquer autorização para o efeito, bem como não me foi prestada qualquer 
informação? Bem sabendo V.ª Ex.ª que, de acordo com a cláusula quarta do referido Contrato 
de Prestação de Serviços, este serviço já se encontrava coberto pelo pagamento de avença 
mensal de � 650 as decisões de Contra Ordenação.� ----------------------------------------------------
---- De seguida o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu a sua resposta ao 
referido ofício, datada de 08 de Abril de 2008, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Lida e entregue em mão na Reunião de Câmara de 08 de Abril de 2008. -----------------------
---- V/comunicação datada de 25/03/2008 � Honorários do Advogado Dr. Manuel Martins. -----
---- Exma. Senhora, respeitosos cumprimentos. ----------------------------------------------------------
---- Relativamente ao ofício em referência e ao seu teor venho relembrar V.ª Ex.ª do seguinte: --
---- 1. Durante o período em que permaneci na Câmara como Vice-Presidente (de 31/10/2005 a 
17/10/2006) pautei sempre a minha actividade pelos valores de lealdade, honestidade e 
seriedade não admitindo qualquer insinuação, ainda que disfarçada de pergunta, de qualquer 
desvio àqueles valores; ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. No âmbito das minhas funções de auxílio às competências de V.ª Ex.ª (nunca houve, 
como sabe, qualquer delegação de competências nos Vereadores, sendo, pois, suas em 
exclusivo as atribuições e responsabilidades), é verdade que constatei um atraso substancial e 
injustificado na instrução e decisão de processos de contra-ordenação (cerca de duas dezenas e 
cujos autos de notícia provinham ainda do tempo do anterior executivo autárquico) e com V.ª 
Ex.ª falei no sentido de incumbirmos o escritório de advogados contratado pela Câmara (cujo 
contrato V.ª Ex.ª naturalmente promoveu e assinou) de prestar nesses processos excepcional 
auxílio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Em meados de 2006 assim se procedeu, tendo V.ª Ex.ª consciente, livre e 
responsavelmente, assim o presumo, participado pelo menos numa reunião no meu gabinete, 
onde então conheceu o Advogado Dr. António Manuel Martins, e em que participou também a 
nova funcionária incumbida por V.ª Ex.ª de instruir os processos de contra-ordenação Dr.ª 
Teresa Barreira, em substituição da anterior que era a D. Arlete Freixo. -----------------------------
---- 4. Aí se falou sobre aquela matéria, sendo o propósito do encontro, precisamente, acordar 
os termos da recuperação do referido atraso na instrução e decisão dos processos. -----------------
---- 5. Para este pontual serviço de recuperação do atraso, e só para ele, nada se acordou em 
termos de honorários para além do valor da avença, sendo certo que a eles haveria lugar em 
montante a acordar posteriormente entre o referido escritório e V.ª Ex.ª. ----------------------------
---- 6. Eis, pois o teor do �gentlemen�s agreement�! -----------------------------------------------------
---- 7. Sobre o montante agora reclamado pelo referido escritório de Advogados, foi-me dada 
informação que o mesmo se refere a uma centena de instruções e propostas de decisão de 
processos de contra-ordenação, processos que após a minha saída passaram integralmente a ser 
tratados pelo referido escritório de acordo com instruções ou prática permitida por V.ª Ex.ª. -----
---- 8. Assim, cabe a V.ª Ex.ª acordar com o referido escritório a resolução de qualquer eventual 
diferendo que tenha surgido, disponibilizando-me a dar toda a colaboração no sentido de 
esclarecer o que acima tenha ficado menos claro, confiando que V.ª Ex.ª seguirá sempre a 
prossecução do interesse público, valor que norteou sempre os contactos e conversações por 
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mim mantidas com o acima referenciado escritório de Advogados, representado pelos 
Advogados Dr. Manuel Martins e António Manuel Martins. -------------------------------------------
---- Atentamente.� --------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto, realçando que todas as vezes que o 
Senhor Dr. Manuel Martins ia a tribunal defender a Câmara cobrava honorários por esse serviço 
e questionou então para que é que servia a avença. Afirmou que o Contrato de Prestação de 
Serviços celebrado entre o Município de Nelas e o Dr. Manuel Martins era uma cópia do já 
existente, o qual estava muito bem feito e estipulava mais áreas de intervenção para além das 
contra-ordenações. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou o pedido de 
informação, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------
---- �- Inspecção Ordinária da IGAL � Pedido de Informação -----------------------------------------
---- Exma. Senhora Presidente. -----------------------------------------------------------------------------
---- Ao abrigo do art.º 68.º/1, s), da Lei n.º 169/99, venho requerer a V.ª Ex.ª se digne mandar   
facultar-me o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------
--- - Cópia da posição de V.ª Ex.ª enviada ao IGAL pronunciando-se sobre o teor da proposta  
de relatório decorrente da inspecção realizada acerca do período compreendido entre 
01/07/2003 e 06/08/2007.� ----------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou que o referido relatório só vai ser tornado 
público e publicado na internet depois de resolvidas algumas questões. -----------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que as contra-ordenações são 
da competência da Câmara Municipal, delegadas na Senhora Presidente da Câmara e nesse 
sentido apresentou um pedido de informação, que a seguir se transcreve: ---------------------------
---- �Processos de Contra-Ordenação � Pedido de informação e cópia. ------------------------------
---- Exma. Senhora Presidente. -----------------------------------------------------------------------------
---- Ao abrigo do disposto nomeadamente no art.º 68.º/1, s), da Lei n.º 169/99, venho requerer a 
V.ª Ex.ª se digne facultar-me: -------------------------------------------------------------------------------
---- - Cópia de todas as propostas de decisão e decisões dos processos de contra-ordenação 
efectuadas entre 31/10/2005 e a actualidade. -------------------------------------------------------------
---- Tal pedido justifica-se para o exercício das minhas funções de vereador e sobretudo porque  
V.ª Ex.ª nunca informou esta Câmara  de qualquer das decisões como deveria e decorre  do art.º 
65.º do mesmo diploma legal.� -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou também um requerimento, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �- Carta Educativa ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Exma. Senhora Presidente ------------------------------------------------------------------------------
---- Ao abrigo do art.º 68/1, s), da Lei n.º 169/99, venho requerer a V.ª Ex.ª: ------------------------
---- - Cópia do Despacho de Homologação Ministerial da Carta Educativa de Nelas ou 
informação sobre se tal ocorreu já e em que data; -------------------------------------------------------
---- - Cópia do projecto de centros educativos apresentados para apoio no âmbito do QREN.� ---
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou outro pedido de 
esclarecimento, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------
---- �EIP � (Equipas de Intervenção Permanente dos Bombeiros) -------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 08-04-2008 

 

10 

---- Exma. Senhora Presidente ------------------------------------------------------------------------------
---- Resulta do levantamento realizado pelo �Jornal de Notícias� de 27/03/2008 que o Concelho 
de Nelas está incluído no conjunto de Municípios que não celebraram com os Corpos de 
Bombeiros os protocolos necessários à criação de Equipas de Intervenção Permanente (EIP,s) 
compostas de profissionais disponíveis 365 dias por ano para, nomeadamente, primeira 
intervenção no combate aos fogos florestais, equipas com início de funcionamento em Maio 
próximo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Porque tem sido público o interesse por parte dos Bombeiros na criação desta equipa no 
Concelho de Nelas, integrado como está na área prioritária definida pelo MAI, solicito a V.ª 
Ex.ª se digne informar-me das razões da não celebração do aludido protocolo e quando tal vai 
ocorrer, ou se vai?� -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Anexo a este pedido consta fotocópia da página 3, do Jornal de Notícias, do dia 27 de 
Março de 2008, da qual se transcreve a seguinte notícia: -----------------------------------------------
---- �Bombeiros � Equipas profissionais nem metade dos objectivos atingem. ----------------------
---- Só existem 32 que deverão estar a funcionar em Maio. As explicações para a falta de 
entusiasmo na criação  de Equipas de Intervenção Permanente (EIP) de bombeiros divergem, 
mas os números são claros: estão protocoladas apenas 32, que deverão estar a funcionar até 
Maio. Ou seja, menos de metade do previsto pelo Ministério da Administração Interna (MAI). -
---- Inscrita no programa do Governo, a promessa de criação de equipas profissionais 
disponíveis 365 dias por ano foi concretizada em Fevereiro de 2007, num despacho que 
determinava um calendário para a criação, em três fases, de 200 equipas até 2009 (ver mapa). --
---- Mais de um ano depois, a resposta ficou aquém das expectativas e ainda nem se iniciou a 
negociação nos distritos da segunda fase. �As regras do jogo foram alteradas e há muitos 
aspectos por clarificar, nomeadamente substituições em férias e situações de doença�, acusa 
Jaime Marta Soares, do conselho directivo da Associação Nacional de Municípios (ANMP), 
que assumiu o protocolo tripartido  com a Autoridade Nacional  de Protecção Civil (ANPC) e a 
Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP). Explica, por exemplo, que a portaria reguladora das 
equipas não explica quem vai pagar as horas extraordinárias. -----------------------------------------
---- Os cinco elementos de uma EIP custam cerca de 33 mil euros por ano a cada uma das partes 
financiadoras, câmaras municipais e Autoridade de Protecção Civil. Ainda assim, Jaime Soares, 
autarca em Vila Nova de Poiares, assegura que �o problema  não são os custos�. Garante, isso 
sim, que tem de haver uma clarificação das �regras do jogo�. -----------------------------------------
---- Diferente é a leitura do director nacional de Bombeiros da ANPC. Amândio Torres 
considera  que a não adesão de muitas autarquias tem justificações diversas: �Nalguns 
concelhos há mais que uma associação de bombeiros e era difícil decidir qual avançaria, por 
exemplo. E também houve casos em que a questão financeira pesou�, considera. ------------------
---- Salientando que o Governo propõe, cabendo às câmaras aderir, refuta algumas �queixas� da 
ANMP, designadamente a relativa às substituições : �O valor para pagamento das equipas 
contempla essa necessidade�. -------------------------------------------------------------------------------
---- O impacto da inexistência de equipas poderá ser mais forte nalguns distritos, admite o 
director de Bombeiros. É o caso de Viana do Castelo, em que apenas Ponte da Barca aderiu. 
�Era um distrito importante porque tem muita falta de gente nas associações e são necessários 
mais recursos humanos�, exemplifica. ---------------------------------------------------------------------
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---- Menos preocupado mostra-se o Ministro da Administração Interna. Rui Pereira sustenta que 
�as equipas de primeira intervenção estão a ser criadas a bom ritmo e sobretudo em concelhos 
onde o risco de incêndio é maior�. Por outro lado, lembra que estas são �apenas um elemento 
do combate a fogos florestais�. -----------------------------------------------------------------------------
--- Mais do que a sua participação numa determinada operação e altura do ano, Duarte Caldeira, 
Presidente da Liga de Bombeiros destaca que a sua importância  está no facto de assegurarem 
permanência  do socorro ao longo do ano. Por isso considera  que a sua  criação é 
�incontornável�, num contexto em que o voluntariado  já não é suficiente. --------------------------
---- Na sua opinião, o que tem faltado é �liderança política�. Num projecto em que o 
envolvimento das autarquias é um �factor indispensável de sucesso�, considera que se exigia 
maior articulação entre o MAI e a Associação de Municípios. Além disso, diz que  as normas 
contratuais introduziram demasiada �rigidez�, que leva muitas associações de bombeiros a 
olharem o projecto �com desconfiança�. ------------------------------------------------------------------
---- Para Duarte Caldeira, a recente  mudança de Secretário de Estado da Protecção Civil 
também  terá contribuído para desacelerar  o processo, assim como a falta de definição da taxa 
de protecção e socorro, para muitas autarquias um instrumento importante para definir políticas 
de Protecção Civil. �Essa é a mesma razão pela qual não avança a criação dos comandantes 
municipais, apesar do prazo legal se esgotar já em Maio�, afirma. ------------------------------------
---- Na minuta de protocolo de cooperação enviada pelo MAI à ANMP no passado dia 10, às 
questões de segurança interna é adicionada a vertente de segurança rodoviária e também a 
criação das EIP. Uma visão integrada  que traduz uma alteração estratégica na negociação. 
Razão para que, por enquanto, ninguém avance previsões  sobre o retomar das negociações para 
criar mais equipas profissionalizadas, nos distritos abrangidos pela segunda fase.� ----------------
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou que a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Canas de Senhorim não estava de acordo com a criação de equipas de 
intervenção permanente, em virtude da referida Associação, funcionar muito bem. Afirmou 
também que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas estava de acordo 
com a criação das referidas equipas. Disse também que a proposta do Executivo Municipal era 
formar essas equipas de intervenção permanente com os Bombeiros, pagos pelo Município, que 
prestam serviço permanente nas duas referidas Associações. Afirmou ainda que, caso não se 
constituíssem as referidas equipas, não era por esse motivo que o Concelho de Nelas ia deixar 
de lutar contra os fogos florestais. Afirmou, ainda, que a situação do Concelho de Nelas era sui 
generis porque existem Bombeiros nas duas Associações Humanitárias do Concelho pagos pela 
Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, em resposta ao Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que a Carta Educativa do Concelho de 
Nelas ainda não tinha sido homologada, mas que o Executivo tinha os projectos prontos para 
serem candidatados. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor  Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva insinuava que a Senhora Presidente da Câmara, o Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e ele próprio, Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques, eram corruptos. Afirmou também que o Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva tinha dito que se tinha ido embora da Câmara porque não queria ir pelo 
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caminho do restante Executivo Municipal. Mais solicitou ao Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva que assumisse, de uma vez por todas, quais eram as vigarices que este 
Executivo Municipal tem feito. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, em resposta ao Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques, afirmou que lá viria o tempo, em que, tudo iria ser esclarecido. 
Afirmou também que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques não o obrigasse a 
�puxar pela língua�. Disse também que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
não tinha autoridade moral para dizer o que dizia pois vendia gasóleo à Câmara, da empresa da 
esposa e não apresentava, nas reuniões de Câmara, o Protocolo celebrado com a Câmara para 
proceder a esse fornecimento. Afirmou também que sabia muita coisa que o Ministério Público 
não tinha investigado mas que não dizia, que durante um ano e meio travou os seus devaneios e 
que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques �metesse a viola no saco�. Disse 
também que o Executivo Municipal não o intimidava com cartas registadas, que a esposa do 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques tinha uma empresa de combustíveis, que 
fornecia à Câmara, pelo que não era das bombas do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques, mas que era das bombas da esposa do referido Senhor Vereador. Afirmou ainda que 
se tinha ido embora por não aceitar um conjunto de ilicitos e de irregularidades e que não se 
deixava intimidar pelo aparentemente sério, Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, o 
qual tinha um contrato com as bombas da sua esposa e que tinha ausência de valores, cunhas, 
etc. Afirmou, também, que foi necessário ter havido uma reunião entre a Senhora Presidente da 
Câmara e o Senhor Mota Veiga para a Senhora Presidente ter conhecimento de muitas facetas 
do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. Afirmou, ainda, que muitos 
funcionários da Autarquia prestam serviço em condições eticamente muito difíceis. --------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, informou que na reunião 
que tinha tido com o Senhor Secretário de Estado das Obras Pública tinha sido informado que o 
troço do IC 12 Canas de Senhorim � Mangualde não seria portajado, mas que agora ao tomar 
conhecimento do anúncio do concurso para a construção do referido troço estava prevista a 
cobrança de portagens aos utentes. Informou também que ia haver pagamento de portagem no 
troço, a construir, entre Anadia e Santa Comba Dão, não haveria pagamento de portagem no 
troço, já construído, entre Santa Comba Dão e Canas de Senhorim e iria haver pagamento de 
portagem no troço, a construir, entre Canas de Senhorim e Mangualde. Afirmou ainda que era 
importante que a Câmara Municipal tomasse uma posição. --------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que julgava que só o troço, a 
construir, entre Anadia e Santa Comba Dão é que seria portajado e que o troço, a construir, 
entre Canas de Senhorim e Mangualde não teria pagamento de portagem porque cumpria os 
critérios de isenção. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que o tema apresentado era 
oportuno e que era importante a tomada de posição imediata. Afirmou também que deveria ser 
feita uma moção a dizer que o Município de Nelas era contra a instalação de portagens no troço, 
a construir, do IC 12 entre Canas de Senhorim e Mangualde. ------------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que, então, iria ser feita, de imediato, uma moção para ser 
enviada à comunicação social. ------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, depois de várias achegas da Senhora Presidente e de todos os Senhores Vereadores, 
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foi elaborada a moção, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------
---- �Considerando que está previsto no anúncio do concurso para a construção do IC 12 entre 
Canas de Senhorim e Mangualde a cobrança de portagens aos utentes; ------------------------------
----Considerando que o atraso na construção do IC12 prejudicou o desenvolvimento do 
concelho de Nelas durante décadas e que seria agora agravado com a introdução de portagens; -
---- Considerando que a introdução de portagens contraria as afirmações públicas proferidas 
pelo Senhor Ministro das Obras Públicas; ----------------------------------------------------------------
---- A Câmara Municipal de Nelas, reunida em reunião ordinária de 8 de Abril de 2008, 
delibera, por unanimidade, não aceitar a intenção de introduzir portagens na referida via e tudo 
fará para impedir que essa intenção se venha a concretizar.� -------------------------------------------
----- Mais foi deliberado enviar esta moção, ao Senhor Primeiro Ministro, ao Senhor Ministro 
das Obras Públicas, ao Secretário de Estado das Obras Públicas, ao Presidente do Conselho de 
Administração das Estradas de Portugal, SA, com pedido de esclarecimento e aos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República e aos Senhores Presidentes da Junta de Freguesia e 
da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 
  

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.PROTOCOLO DE PARCERIA DOS MUNICÍPIOS DE MANGUALDE, NELAS, 
PENALVA DO CASTELO E VISEU � CANDIDATURA DE 
AMPLIAÇÃO/REABILITAÇÃO DE UNIDADES LABORATORIAIS NO DOMÍNIO 
DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE FAGILDE � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Protocolo de Parceria dos Municípios de Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Viseu � 
Candidatura de ampliação/reabilitação de unidades laboratoriais no domínio de água da ETA de 
Fagilde � Aprovação. Requerente: SMAS de Viseu. ----------------------------------------------------
---- 1. No passado dia 27/03/2008, os Senhores Presidentes das Câmaras de Mangualde, Nelas, 
Penalva do Castelo e Viseu reuniram com o objectivo de celebrar um protocolo de parceria 
intermunicipal, que visa a apresentação de uma candidatura no âmbito do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional, mais especificamente no Eixo 4 � Protecção e Valorização Ambiental � 
Acções de Valorização e Qualificação Ambiental, para a realização da ampliação/reabilitação 
do Laboratório da ETA de Fagilde. ------------------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com a informação dos Serviços Municipalizados de Viseu: -----------------------
---- a) A estação de tratamento de água para abastecimento público está dotada de um incipiente 
laboratório que visa monitorizar a qualidade da água bruta que é captada a partir da Albufeira, 
mas também avaliar, permanentemente, a qualidade do produto final prévio à bombagem para 
rede dos Municípios. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- b) O laboratório atrás referido carece de reabilitação e redimensionamento da sua 
capacidade analítica, essencialmente em recursos materiais, já que se encontra dotado de 
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Recursos Humanos com currículo e know-how de bom nível. -----------------------------------------
---- c) Esta reabilitação acrescentará uma notável mais-valia da prestação actual e determinará, 
a curto prazo, sensível economia financeira, já que parte significativa dos processos analíticos 
de água é contratada no exterior. ---------------------------------------------------------------------------
---- d) Assim, pretende-se celebrar o presente protocolo de parceria entre os citados municípios, 
conforme o protocolo em anexo, visando a apresentação de uma candidatura no âmbito do 
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), mais especificamente no Eixo 4 � 
Protecção e Valorização Ambiental, procurando parte do suporte financeiro complementar do 
esforço que, do mesmo jaez, lhes compete. ---------------------------------------------------------------
---- e) O valor dos investimentos de cerca de 80.000,00 �, na reabilitação da Unidade 
Laboratorial encontra-se na estimativa orçamental em anexo, sendo descritos todos os 
equipamentos indispensáveis. -------------------------------------------------------------------------------
---- f) Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Viseu (S.M.A.S.) 
realizarão todo o trabalho inerente ao objecto citado. ---------------------------------------------------
---- g) O Município de Viseu, através dos S.M.A.S., obriga-se a manter informados os restantes 
Municípios do andamento do projecto de investimentos a que se reporta este protocolo. ----------
---- h) Como em todos os investimentos e em todo o processo de gestão da Estação de 
Tratamento de Água de Fagilde, os Municípios obrigam-se a assegurar as comparticipações 
financeiras do projecto, em função da quota respectiva no Sistema de Gestão, informalmente, 
materializado, correspondendo à Câmara Municipal de Nelas a quota de 15,50%. -----------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- Presente também um Protocolo de Parceria celebrado entre os Municípios de Mangualde, 
Nelas, Penalva do Castelo e Viseu, tendo em vista a Reabilitação do Complexo Laboratorial da 
Estação de Tratamento de Água de Fagilde, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Protocolo de Parceria ----------------------------------------------------------------------------------
---- Os Municípios de Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Viseu, estabeleceram, há várias 
décadas, um informal Acordo de Colaboração para a Gestão de parte substantiva dos Recursos 
Hídricos, de abastecimento de água para consumo humano, emergentes na área dos seus 
territórios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A fonte primordial de captação é a Albufeira de Fagilde, que suporta a Estação de 
Tratamento de Água com o mesmo nome, situada apenas a algumas centenas de metros a 
jusante da Barragem. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Esta Estação de Tratamento de Água para abastecimento público, melhorada há mais de 
uma década, está dotada de um incipiente laboratório que visa monitorizar a qualidade da água 
bruta que é captada a partir da Albufeira, mas também avaliar, permanentemente, a qualidade 
do produto final prévio à bombagem para a rede dos Municípios. ------------------------------------
---- O Laboratório atrás referido carece de reabilitação e redimensionamento da sua capacidade 
analítica, essencialmente em recursos materiais, já que se encontra dotado de Recursos 
Humanos com currículo e know-how de bom nível. ----------------------------------------------------
---- Tendo em consideração que a reabilitação, em senso lato, do laboratório acrescentará uma 
notável mais-valia da prestação actual; que o seu redimensionamento determinará, a curto 
prazo, sensível economia financeira, já que parte significativa dos processos analíticos da água 
são contratados no exterior, parte deles na zona do Grande Porto, com os inerentes 
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inconvenientes de deslocações e dilações de prazos de conclusão de resultados analíticos, 
entenderam os Municípios, representados pelos seus Presidentes, celebrar o presente Protocolo 
de Parceria, visando a apresentação de uma candidatura no âmbito do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional, mais especificamente no Eixo 4 � Protecção e Valorização Ambiental � 
Acções de Valorização e Qualificação Ambiental, procurando parte do suporte financeiro 
complementar do esforço que, do mesmo jaez, lhes compete. -----------------------------------------
---- Assim, entre os Municípios de Viseu, representado pelo seu Presidente, Dr. Fernando de 
Carvalho Ruas; de Mangualde, representado pelo seu Presidente Dr. António Soares Marques; 
de Nelas, representado pela sua Presidente, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro e, o de Penalva do Castelo, representado pelo seu Presidente, Dr. Leonídio Figueiredo 
Gomes Monteiro, é celebrado o presente Protocolo de Parceria, que se rege pelas cláusulas 
seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1.ª � O objectivo primordial do presente Protocolo de parceria é o da Reabilitação do 
Complexo Laboratorial da Estação de Tratamento de Água de Fagilde. -----------------------------
---- 2.ª � A substância dos investimentos na Reabilitação da Unidade Laboratorial encontra-se 
em anexo ao presente Protocolo de Parceria, sendo descritos todos os equipamentos 
indispensáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3.ª � Os Municípios subscritores do Protocolo de Parceria declaram delegar nos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Viseu todo o trabalho inerente ao 
objecto daquele. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4.ª � O Município de Viseu, através dos S.M.A.S., obriga-se a manter informados os 
restantes Municípios do andamento do projecto de investimentos a que se reporta este 
Protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5.ª � Como em todos os investimentos e em todo o processo de gestão da Estação de 
Tratamento de Água de Fagilde, os Municípios obrigam-se a assegurar as comparticipações 
financeiras do Projecto, em função da quota respectiva no Sistema de Gestão, informalmente, 
materializado.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria atrás descrito. ------- 
 1.2.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG.CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � JOSÉ MARQUES PAIS LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 25 de Março de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). -------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram o proprietário José 
Marques Pais Loureiro, contribuinte n.º 122039262, residente na Estrada da Adamaia, n.º 58, 
3.º Dt.º, Benfica, 1500 Lisboa, que acordou o seguinte: ---------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

9 Com a abertura da Variante da Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno do proprietário a área de 328 m2. Na parcela a expropriar 
existe muro. Com a abertura da estrada é necessário refazê-lo  

 
 
 

 
 
 

Terreno (vinha) 328  5,00 � 1.640,00 � 
Oliveiras 8        50,00 �    400,00 � 

Árvores de fruto 1 20,00 �       20,00 � 
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Poço 1      450,00 �      450,00 � 2.510,00 � 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. -----------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário José Marques Pais Loureiro, pela quantia de dois mil quinhentos e dez euros, 
necessário à obra de: �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua do Salgueiro)�, bem como 
autorizar o respectivo pagamento e construir o muro de vedação, nos termos e de acordo com a 
informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ----------------------------------------- 
1.3.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG.CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � ANTÓNIO CORREIA BRAZ DE FIGUEIREDO � APROVAÇÃO  
--- Presente uma informação datada de 1 de Abril de 2008, do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). -------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram o proprietário António 
Correia Braz de Figueiredo, contribuinte n.º 126161470, residente na Av.ª João XXIII, Edifício 
João XXIII, Bloco 4, 3.º Dt.º, 3520-059 Nelas, que acordou o seguinte: ----------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

19 Com a abertura da Variante da Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno do proprietário a área de 215 m2.  

 
 
301,00 � Terreno (vinha) 215  1,40 � 301,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. -----------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário António Correia Braz de Figueiredo, pela quantia de trezentos e um euros, 
necessário à obra de: �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua do Salgueiro)�, bem como 
autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ANULAÇÃO DE CEDÊNCIA DE TERRENO À 
FIRMA VARZIELA IMOBILIÁRIA, S.A. E CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
JORAMA � FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 14 de Março de 2008, da firma Varziela Imobiliária, S.A., que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Petição -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Varziela Imobiliária, S.A., com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 
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502278595, com sede na Zona Industrial da Varziela, Rua José Ramos Maia, n.º 40, freguesia 
de Árvore, concelho de Vila do Conde, vem expor e requerer a V.ª Ex.ª: ----------------------------
---- - Em Maio de 2007 � Doc. 1 � a Varziela solicitou à Câmara autorização para adquirir ao 
Município de Nelas um terreno onde pudesse construir uma Unidade Fabril. -----------------------
---- - Tal pretensão, aos 12 de Junho de 2007, mereceu deliberação favorável � Doc. 2. ----------
---- - Já no requerimento inicial, que é o Doc. 1, se solicitava autorização para o terreno poder 
ser objecto de alienação, arrendamento, hipoteca, etc., � a outra empresa, desde que se 
mantivessem os objectivos da aquisição. ------------------------------------------------------------------
---- É esse o pedido que agora formulamos. --------------------------------------------------------------
---- Assim, o requerente solicita a V.ª Ex.ª se digne despachar no sentido de ser submetido a 
deliberação da Câmara Municipal o presente pedido para que: ----------------------------------------
---- 1. O terreno prometido vender à Varziela, seja vendido a um dos seus Fundos de 
Investimento Imobiliário: �Jorama � Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado�, 
com o NIPC 720009367, cuja administração, nos termos da lei, compete a �Atlantic � 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.�, com sede no Porto, na Praça 
de Liége, n.º 86, freguesia da Foz do Douro, tendo esta o número único de matrícula e de 
pessoa colectiva 507334167. --------------------------------------------------------------------------------
---- Solicita-se ainda a V.ª Ex.ª que a Câmara delibere, descrevendo agora o prédio tal como ele 
é de facto em termos fiscais e registrais, com a respectiva correcção do preço global. -------------
---- O referido Fundo de Investimento será o proprietário e o investidor, obrigando-se a cumprir 
todas as deliberações e regulamentos municipais.� ------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Abril 
de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Anulação de cedência de terreno a �Varziela Imobiliária, S.A.� 
e cedência à �Jorama � Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado� ---------------------
---- 1. Em reunião de 12/06/2007, deliberou a Ex.ma Câmara ceder um terreno para fins 
industriais na Zona Industrial de Nelas com a área aproximada de 21.600 m2 à firma �Varziela 
Imobiliária, S.A.�. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Esta firma solicita agora a alteração desta cedência para um dos seus fundos de 
investimento imobiliário: �Jorama � Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado�, 
cuja administração compete a �Atlantic � Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Imobiliário, S.A.�, e ainda a descrição do prédio que irá ser objecto da escritura de compra e 
venda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Parecer dos Serviços ----------------------------------------------------------------------------------
---- a) Julga-se não haver qualquer inconveniência na alteração da cedência solicitada, desde 
que o destino a dar ao terreno em causa se mantenha de acordo com as condições iniciais de 
cedência que, entre outras, incluía a anulação da cláusula do direito de reversão e de preferência 
em eventual venda. Assim, caso V.ª Ex.ª concorde, solicito a rectificação da deliberação de 
12/06/2007 de maneira a anular a cedência do terreno à firma �Varziela Imobiliária, S.A.� e 
cedê-lo à �Jorama � Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado� nas mesmas 
condições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) O terreno a ceder constitui o Art.º 3464, sito ao �Vale do Vinagre�, freguesia de Vilar 
Seco, com a área de 23.050,00 m2, confrontando a Norte com Caminho e Município de Nelas, a 
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Sul e Nascente com Caminho e a Poente com Alberto Antunes. --------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu alguns esclarecimentos, os quais lhe 
foram prestados. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a cedência de um terreno, na Zona Industrial 
de Nelas, à firma Varziela Imobiliária, S.A., tomada em reunião de 12 de Junho de 2007 e 
aprovar, também por unanimidade, a cedência do mesmo terreno, inscrito na matriz predial 
rústica da Freguesia de Vilar Seco, sob o artigo n.º 3464, com a área de 23.050 m2, à  �Jorama � 
Fundo Especial de Investimento Imobiliário, S.A.�, gerido pela Sociedade Gestora de Fundos 
�Atlantic � Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.�, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras e com as condições  que a seguir se 
indicam: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Venda em regime de propriedade plena; ------------------------------------------------------------
---- - Valor da venda é de 0,50 � o metro quadrado e; ---------------------------------------------------
---- - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos de Obras, da Câmara Municipal, no prazo 
de 45 dias a contar da data da escritura de cedência. ---------------------------------------------------- 
 

3 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
3.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA DO BARREIRO � ARMANDO MARIA 
MENDES, EM VILAR SECO, FREGUESIA DE VILAR SECO � APROVAÇÃO DE 
ORÇAMENTO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 510/2008, no valor de 
184,68 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP na 
Rua do Barreiro � Armando Maria Mendes, em Vilar Seco, Freguesia de Vilar Seco e autorizou 
o seu pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA DO PICOTO, ATÉ JOSÉ F. SAMPAIO 
MORAIS, EM VILAR SECO, FREGUESIA DE VILAR SECO � APROVAÇÃO DE 
ORÇAMENTO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 509/2008, no valor de 
831,08 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP na 
Rua do Picoto, até José F. Sampaio Morais, em Vilar Seco, Freguesia de Vilar Seco e autorizou 
o seu pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA JOSÉ MORAIS PÁDUA � PEDRO PAIVA, 
EM VILAR SECO, FREGUESIA DE VILAR SECO � APROVAÇÃO DE 
ORÇAMENTO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 508/2008, no valor de 
298,75 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP na 
Rua José Morais Pádua � Pedro Paiva, em Vilar Seco, Freguesia de Vilar Seco e autorizou o 
seu pagamento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 � DIVERSOS 
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4.1.GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS DE SENHORIM � BALANCETE 
ÉPOCA 2006/2007 - CONHECIMENTO  
---- Presente o Balancete do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim referente à 
Época Desportiva 2006/2007, o qual menciona Receitas no valor total de 162.652,91 � e 
Despesas no valor total de 151.069,56 �, donde resulta um saldo positivo para a época seguinte 
no valor de 11.583,35 �. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Presentes também um Relatório de Actividades, uma Declaração do Conselho Fiscal, o qual 
emitiu parecer favorável à aprovação das contas e uma Acta da Assembleia Geral da referida 
Associação Desportiva. --------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, apresentaram a declaração, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Em face do resumo das contas da época 2006/2007, apresentado pelo Grupo Desportivo de 
Canas de Senhorim, presente a esta reunião de Câmara, os vereadores do Partido Socialista 
congratulam-se por esta associação, de forma simples e clara, trazer ao conhecimento da 
Câmara, informações sobre a sua gestão e situação financeira, justificando desta forma, a 
aplicação dos subsídios recebidos e dando cumprimento à lei, postura que nos apraz registar.� --  
4.2.PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A AGECOP - 
ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO DA CÓPIA PRIVADA � APROVAÇÃO  
---- Presente um pedido de parecer datado de 18 de Março de 2008, da Responsável da 
Biblioteca Municipal, Dr.ª Paula Vitória, dirigido à Dr.ª Alexandra Pinto, Técnica Superior de 
Direito, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------
---- �Protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e a Associação para a Gestão da Cópia 
Privada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Uma vez que a Biblioteca Municipal dispõe de fotocopiadora, a qual poderá ser utilizada 
pelos utentes, para cópias de algumas páginas de documentos, particularmente os que são 
excluídos de empréstimo domiciliário mediante o pagamento das mesmas, foi solicitado pela 
Associação para a Gestão da Cópia Privada, a assinatura de protocolo a celebrar entre o 
Município de Nelas e a referida Associação, para o cumprimento das obrigações estabelecidas 
na Lei n.º 62/98, de 1 de Setembro, com a redacção resultante da Lei n.º 50/2004, de 24 de 
Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Na medida em que o mesmo tem suscitado algumas dúvidas, venho por este meio solicitar a 
V.ª Ex.ª informação sobre a obrigatoriedade legal da assinatura do referido Protocolo, de modo 
a que sejam cumpridos requisitos legais.� -----------------------------------------------------------------
---- No pedido de parecer atrás descrito encontra-se exarada uma Informação Jurídica, datada de 
18 de Março de 2008, da Técnica Superior de Direito, Dr.ª Alexandra Pinto, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �A assinatura do referido Protocolo é essencial para que as cópias tiradas das obras 
existentes na Biblioteca Municipal não usurpem os direitos de autor de cada obra, incorrendo 
assim em incumprimento legal. -----------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo ao valor diminuto a pagar anualmente não vejo inconvenientes para a assinatura 
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do Protocolo.� -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também um Protocolo para o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei n.º 
62/98, de 1 de Setembro, com a redacção resultante da Lei n.º 50/2004, de 24 de Agosto, a 
celebrar entre o Município de Nelas e a AGECOP � Associação para a Gestão da Cópia 
Privada, o qual fica anexo a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo atrás referido. ---------------------
4.3.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA � RATIFICAÇÃO � APROVAÇÃO  
---- A Senhora Presidente explicou todo o conteúdo do Protocolo, tendo realçado que não 
comportava quaisquer encargos para a Câmara. ----------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Colaboração celebrado entre 
a Câmara Municipal de Nelas e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, 
datado de 26 de Março de 2008, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Nelas e o Centro de Estudos 
Sociais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Preâmbulo -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Considerando a experiência do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra no 
desenvolvimento de formas de identificação e avaliação de riscos naturais e tecnológicos, bem 
como na divulgação de informação sobre situações de risco; ------------------------------------------
---- Considerando o processo de reestruturação dos Serviços Municipais de Protecção Civil 
imposto pela Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro; ------------------------------------------------------
---- Considerando a emergência do risco enquanto vector a ter em consideração no momento da 
elaboração dos instrumentos de gestão territorial, nos termos do Programa Nacional de Política 
de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro; -----
---- Considerando o interesse da Câmara Municipal de Nelas em prevenir e planear os  planos 
de emergência em caso de riscos, em consonância com as imposições legais; ----------------------
---- É celebrado o presente Protocolo entre: --------------------------------------------------------------
---- Primeiro outorgante: Câmara Municipal de Nelas, com sede no Largo do Município, 3520-
001 Nelas, com o número de identificação fiscal 506.834.166, representada por Isaura Leonor 
Marques de Figueiredo Silva Pedro, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Nelas; 
---- e Segundo outorgante: Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com sede 
no Colégio S. Jerónimo, Apartado 3087, 3001-401 Coimbra, com o número de identificação 
fiscal 500.825.840, representado por José Manuel Mendes, na qualidade de Presidente do 
Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. ------------------
---- Cláusula Primeira � Objectivos ------------------------------------------------------------------------
---- O Protocolo visa promover e regular as acções de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Nelas (doravante CMN) e o Centro de Estudos Sociais (doravante CES), no âmbito do Projecto 
Risco, Vulnerabilidade Social, Estratégias de Planeamento � Uma Abordagem Integrada, tendo 
como campos de acção o ordenamento biofísico do território, a protecção civil e a área social, 
com especial ênfase na identificação e avaliação dos riscos naturais e respectivas estratégias de 
prevenção e elaboração de planos de emergência. -------------------------------------------------------
---- Cláusula Segunda � Actividades a Desenvolver -----------------------------------------------------
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---- No âmbito do presente protocolo as partes comprometem-se a desenvolver as seguintes 
actividades: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pelo CES: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Levantamento e diagnóstico das perigosidades e da vulnerabilidade social do Município 
de Nelas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Organização de acções de sensibilização a desenvolver em parceria com a CMN, bem 
com outras actividades consideradas importantes no âmbito da problemática relacionada com os 
riscos naturais. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pela CMN: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Apoio técnico e logístico às actividades a desenvolver no Município entendidas como 
profícuas para ambas as partes; -----------------------------------------------------------------------------
---- b) Fornecimento de elementos topográficos, cartográficos e estatísticos disponíveis, 
necessários à concretização dos estudos acordados entre as partes. -----------------------------------
---- Cláusula Terceira � Operacionalização das Actividades -------------------------------------------
---- 1. As partes acordarão as actividades a desenvolver, bem como o seu faseamento e meios 
envolvidos, de acordo com as suas necessidades e possibilidades financeiras e materiais. --------
---- 2. O Projecto Risco, Vulnerabilidade Social, Estratégias de Planeamento � Uma 
Abordagem Integrada conta com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. ----
---- 3. Cláusula Quarta � Nomeação de Representantes -------------------------------------------------
---- 1. O acompanhamento de aplicação deste protocolo será assegurado por elementos 
representantes das instituições participantes, a saber: ---------------------------------------------------
---- - por parte do CES, o representante é José Manuel Mendes; --------------------------------------
---- - por parte da CMN, a representante é Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro. ---
---- 2. O representante do CES coordenará uma equipa multidisciplinar, que inclui, entre outros, 
Alexandra Aragão (Faculdade de Direito); Alexandre Tavares e Luis Neves (Faculdade de 
Ciências e Tecnologia); João Arriscado Nunes (Faculdade de Economia); Lúcio Cunha 
(Faculdade de Letras); Eduardo Basto (Centro de Estudos Sociais) e Susana Freiria (Centro de 
Estudos Sociais). ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula Quinta � Deveres de Confidencialidade ---------------------------------------------------
---- O CES e a CMN assumem os deveres de confidencialidade relativamente às informações 
recolhidas, comprometendo-se a divulgá-los apenas de comum acordo. -----------------------------
---- Cláusula Sexta � Duração do Protocolo --------------------------------------------------------------
---- 1. O presente protocolo vigora a partir da data da sua assinatura até Dezembro de 2010.� ---    
4.4.ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL: ANTÓNIO 
FERREIRA GARCIA E DR. JOSÉ GUILHERME FAURE � APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta da Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: --------
---- �António Ferreira Garcia nasceu em Nelas, a 27 de Maio de 1924, e aqui tem passado uma 
parte considerável da sua existência. Aqui passou a sua infância e juventude, até ao momento 
de cumprir o serviço militar, tendo sido incorporado na Marinha. Parte desse serviço decorreu 
em São Jacinto, Aveiro, onde conheceu a esposa, com quem partilha a sua vida há cerca de 
sessenta anos. Após ter saído da tropa, ainda permaneceu em São Jacinto por mais uns anos até 
aos trinta e três anos, idade em que regressou definitivamente à terra natal, onde tem 
desenvolvido múltiplas actividades. De espírito irrequieto e insatisfeito, foram muitas as 
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actividades a que se entregou, ao longo deste meio século, não se tendo deixado nunca abater 
pelas vicissitudes da vida. Optimista e sonhador, não era apenas a sua satisfação pessoal que 
procurava alcançar, mas contribuir para que todos que estavam à sua volta pudessem granjear 
de melhores condições de vida. -----------------------------------------------------------------------------
---- Dentre as actividades empresariais em que se envolveu, foram diferenciados os ramos a que 
se dedicou: produção e venda de vinhos, representação de máquinas de costura, 
electrodomésticos, com respectiva oficina de reparações, cafetaria, o primeiro minimercado, em 
que foi usada, em Nelas, a primeira máquina registadora, venda de automóveis� mas vai ser 
fundamentalmente na área da construção civil que o seu trabalho se torna mais visível. ----------
---- Sempre preocupado com o desenvolvimento económico e social da terra que o viu nascer, 
foi o impulsionador do surto de construção civil que se desencadeou em Nelas, tendo sido 
responsável pela construção, a partir da segunda metade da década de setenta, do edifício da 
Repartição das Finanças, e posteriormente do Bairro das Toiças e o Bairro da Cumeeira, com o 
objectivo principal de possibilitar o acesso a uma casa condigna a muitas famílias que, de outro 
modo, dificilmente poderiam alguma vez concretizar esse sonho. Esse empenhamento pela 
terra, foi também determinante na postura assumida durante os três mandatos em que foi 
Vereador da Câmara. Nessa qualidade, foi o grande responsável pela instalação, em Nelas, da 
primeira grande empresa, de seu nome inicial Madibéria e que com o actual nome de Lusofinsa, 
continua a garantir postos de trabalho a algumas dezenas de trabalhadores. Outra se lhe seguiu, 
a Johnson, tendo sido então criado o primeiro parque industrial. --------------------------------------
---- Se agora se encontra afastado de todo o tipo de actividades, não deixa ser a ele que Nelas 
tem que agradecer o facto de possuir o único complexo hoteleiro digno desse nome. --------------
---- Considerando ainda que no dia 25 de Abril se assinala mais um aniversário da Revolução 
da Liberdade e que seria relevante prestar homenagem e salientar a importância de António 
Ferreira Garcia cujo trabalho contribuiu para o desenvolvimento económico e industrial da 
nossa terra e para a consolidação da Democracia no Poder Local. ------------------------------------
---- Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Nelas delibere, nos termos do artigo 
13.º do Regulamento da Medalha Municipal, aprovar a atribuição da Medalha de Mérito 
Municipal, a António Ferreira Garcia.� --------------------------------------------------------------------
---- Presente também outra Proposta da Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �José Guilherme Faure, farmacêutico, nascido em Nelas a 27 de Fevereiro de 1908, filho de 
Evaristo Faure, fundador da Associação dos Bombeiros Voluntários de Nelas, desde cedo 
dedicou grande parte da sua vida a esta causa Humanitária. --------------------------------------------
---- Reconhecidamente um humanista, característica herdada do pai, foi com grande empenho, 
dedicação e muita competência que durante quase quatro décadas desempenhou o cargo de 
Presidente da Direcção dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas. Ao seu trabalho se deve o actual Quartel dos Bombeiros Voluntários e 
podemos também afirmar que estes, os bombeiros, foram sem dúvida a grande causa por que 
lutou toda a vida. Sempre na busca de melhores condições para o exercício do voluntariado e na 
certeza de que em primeiro lugar está a defesa das pessoas e dos seus bens, deixou um legado 
que muito nos orgulha e que é um exemplo de altruísmo e voluntariado para as novas gerações. 
---- Se os bombeiros são o rosto da sua acção social, é na família que encontra o equilíbrio e é 
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dela a sua pedra angular. Com uma personalidade dócil e generosa, é a figura de referência de 
uma família, apreciador de uma boa mesa, com particular apreço pela doçaria, e de uma boa 
conversa, faz das tertúlias um hábito familiar e social. --------------------------------------------------
---- Como empresário do ramo farmacêutico e da energia, deu também um forte contributo na 
criação de riqueza e emprego no concelho. Como reflexo da sua personalidade conciliadora e 
afável está a capacidade que teve em construir equipas coesas e duradouras que durante anos 
com ele colaboraram na construção de um concelho mais solidário. ----------------------------------
---- Quem com ele conviveu, certamente recorda o tempo em que as farmácias, em particular a 
sua, eram um local privilegiado de tertúlia de debate da vida social, política e cultural do nosso 
concelho. Aí longas e preenchidas tardes se transformaram em ricas e proveitosas ideias. --------
---- Assim, por tudo quanto foi, por tudo quanto representa, pela herança que nos deixa e pela 
responsabilidade que é ser um dos Nelenses que mais nos orgulha. -----------------------------------      
---- Considerando ainda que no dia 25 de Abril se assinala mais um aniversário da Revolução 
da Liberdade e que seria relevante prestar homenagem e salientar a importância de José 
Guilherme Faure cujo trabalho contribuiu para o desenvolvimento da nossa terra, em especial 
os Bombeiros Voluntários. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Nelas delibere, nos termos do artigo 
13.º do Regulamento da Medalha Municipal, aprovar a atribuição da Medalha de Mérito 
Municipal, ao Dr. José Guilherme Faure.� ---------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que tinha pedido currículos aos familiares dos 
homenageados para poder elaborar as propostas atrás descritas e explicou o porquê da 
atribuição daquelas medalhas. ------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que estava fora de causa o 
merecimento daquelas medalhas por parte dos homenageados, mas que pensava que devia ter 
havido propostas prévias, que devia ter havido discussão de nomes para assim haver consenso 
nos nomes escolhidos e que a prática mais correcta, de futuro, devia ser nomes propostos com 
consenso de todos. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que concordava com o Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, visto que a Senhora Presidente devia, previamente, 
ter posto à consideração de todos os Senhores Vereadores os nomes a propor. Afirmou também 
que, segundo ele, esta cerimónia deveria ser um acto de engrandecimento do Feriado 
Municipal, ou seja no dia 24 de Junho, pois podia acontecer estar a homenagear pessoas que 
nada tivessem a ver com a data do 25 de Abril e que a figura do Senhor Dr. José Guilherme 
Faure se encaixava perfeitamente nas festividades previstas para o dia 24 de Junho. --------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que tinha escolhido a data de 25 de Abril devido 
à grandiosidade desse dia e à cerimónia que irá decorrer na Assembleia Municipal 
extraordinária desse dia. -------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por voto secreto e por unanimidade, aprovar as propostas atrás 
descritas de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal aos Senhores António Ferreira Garcia 
e Dr. José Guilherme Faure. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 - CONTABILIDADE 
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5.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Março de 2008, no total de 685.752,27 � (seiscentos e oitenta e cinco mil 
setecentos e cinquenta e dois euros e vinte e sete cêntimos), referente a Operações Orçamentais 
e no total de 39.509,45 � (trinta e nove mil quinhentos e nove euros e quarenta e cinco 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2008 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal e às Grandes 
Opções do Plano para o ano de 2008, n.º 4, as quais ficam anexas a esta acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 

6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 17 e 31 de Março de 2008, constantes na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento das licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 17 e 31 Março de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos 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 17 
e 31 de Março de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a 
qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------- 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
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TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência prévia, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 17 e 31 de Março de 2008, constantes na 
relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), 
fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------
6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 18 e 31 de Março de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VII), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------- 
 6.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, LOTE 5, R/CH ESQUERDO, EM NELAS. 
REQUERENTE: JOSÉ MANUEL C. PAIVA UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Av.ª João 
XXIII, lote 5, R/Ch, esquerdo, em Nelas. Requerente: José Manuel C. Paiva, Unipessoal, Ld.ª. -
---- I. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, no espaço de dois lugares de estacionamento, numa área de 27,84  
metros quadrados (5,80 x 4,80), durante os meses de Junho, Julho Agosto e Setembro de 2008, 
em frente ao seu estabelecimento �Pérola Doce�, como se pode verificar na fotografia e planta 
do local em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Conforme o proposto pelo requerente, será montado um estrado com resguardo a toda a 
volta, no qual será instalada a esplanada. ------------------------------------------------------------------
---- III. A Junta de Freguesia de Nelas e a Guarda Nacional Republicana de Nelas 
pronunciaram-se favoravelmente ao pedido. --------------------------------------------------------------
---- IV. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
ocupação da via pública, desde que o estrado apresente solidez e resistência suficiente de modo 
a não pôr em causa a segurança dos transeuntes do local. ---------------------------------------------- 
---- V. Quando da instalação do estrado deverão estar presentes no local representantes dos 
Serviços Técnicos desta Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------
---- VI. De acordo com o artigo 9.º do Regulamento Municipal dos Horários dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, as esplanadas a 
funcionar na via pública só poderão estar em funcionamento até às 24 horas de todos os dias da 
semana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- VII. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalações e manutenção do estrado acima 
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referido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de ocupação da via 
pública com esplanada, sita na Av.ª João XXIII, lote 5, R/Ch, esquerdo, em Nelas, em que é 
requerente a firma José Manuel C. Paiva, Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
6.5.PEDIDO DE PARECER DE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 
RELACIONADOS COM A ÁREA DE VENDA DO ESTABELECIMENTO PINGO 
DOCE. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA 
DO CENTRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 26 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer de alteração dos pressupostos relacionados com a área de venda do 
estabelecimento Pingo Doce. Registo n.º 3252, de 06/03/2008. Local: Nelas. Requerente: 
Direcção Regional da Economia do Centro. --------------------------------------------------------------
---- I � Solicitação do Requerente: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. No seguimento do pedido de modificação da Loja Pingo, com referência n.º Exp-
162/2008, de 21/02/2008, o requerente solicita a emissão de parecer relativo à alteração dos 
pressupostos da Autorização de Modificação de Unidade de Comércio a retalho alimentar 
�Pingo Doce�, na Freguesia e Concelho de Nelas. -------------------------------------------------------
---- 2. As modificações que o requerente pretende introduzir no projecto entre a data de emissão 
da autorização e a entrada em funcionamento do estabelecimento de comércio ou do conjunto 
comercial susceptíveis de alterar os pressupostos em que aquela se baseou e digam respeito, 
nomeadamente, à área de venda ou área bruta locável, à localização, ao tipo de actividade, ao 
ramo de comércio ou à entidade exploradora, são obrigatoriamente comunicadas à entidade 
coordenadora até 45 dias antes da data prevista da entrada em funcionamento do 
estabelecimento ou conjunto comercial, de acordo com o n.º 1, do artigo 21.º, da Lei n.º 
12/2004, de 30/03. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Assim, no prazo de três dias contados da data da sua recepção, a entidade coordenada 
remete o pedido de modificação às entidades que intervieram no processo de autorização, para 
efeitos de apreciação, de acordo com o n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 12/2004, de 30/03. --------
---- 4. No dia 14/12/2005 foi autorizada pela Comissão Municipal o pedido de autorização de 
modificação da unidade de comércio a retalho alimentar �Pingo Doce� � Procº. n.º 2 � 
CR/172/2005. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Agora, o requerente solicita parecer relativo à alteração da área de venda do 
estabelecimento comercial autorizada de 1.006 m2 para a área de venda de 999 m2, visto que 
não foi utilizada toda a área de venda autorizada. --------------------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim sendo, não vejo inconveniente na alteração da área de venda de 1.006 m2 para a 
área de venda de 999 m2, podendo ser emitido o parecer favorável. ----------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à alteração da área de 
venda do estabelecimento Pingo Doce, sito em Nelas, em que é requerente a Direcção Regional 
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da Economia do Centro, de 1006 m2 para 999 m2, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------
6.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA �OFICINA DE 
MOTORIZADAS�, EM NELAS. LOCAL: RUA VASCO DA GAMA, EM NELAS. 
REQUERENTE: JOSÉ GOUVEIA FIGUEIREDO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para �Oficina de Motorizadas�, em Nelas. Local: 
Rua Vasco da Gama, em Nelas. Requerente: José Gouveia Figueiredo. ------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário das 09:00 h 
às 21:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao Sábado das 09:00 h às 14:00 h 
e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. ------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para a 
�Oficina de Motorizadas�, sita na Rua Vasco da Gama, em Nelas, em que é requerente José 
Gouveia Figueiredo, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �CABELEIREIRO�, EM NELAS. LOCAL: RUA GAGO 
COUTINHO, N.º 26, EM NELAS. REQUERENTE: ANA CRISTINA JESUS DA COSTA 
� APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 26 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Cabeleireiro�, em 
Nelas. Local: Rua Gago Coutinho, n.º 26, em Nelas. Requerente: Ana Cristina Jesus da Costa. -
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  



 
Fls.__________ 

Reunião de 08-04-2008 

 

28 

do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao Sábado das 
08:00 h às 19:00 h e encerramento semanal à Terça-Feira à tarde. ------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de �Cabeleireiro�, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 26, em Nelas, em que é 
requerente Ana Cristina Jesus da Costa, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
6.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �PRONTO A VESTIR�, EM NELAS. LOCAL: RUA FONTE 
NOVA, N.º 2, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA GRACIETE MOREIRA R. PAIS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 26 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Pronto a Vestir�, em 
Nelas. Local: Rua Fonte Nova, n.º 2, em Nelas. Requerente: Maria Graciete Moreira R. Pais. ---
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao Sábado das 
09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. -------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de �Pronto a Vestir�, sito na Rua Fonte Nova, n.º 2, em Nelas, em que é 
requerente Maria Graciete Moreira R. Pais, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
 6.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �SERRALHARIA�, EM VILAR SECO. LOCAL: RUA DO 
TERREIRO, N.º 9, EM VILAR SECO. REQUERENTE: JOSÉ AMÉRICO LOUREIRO 
FIGUEIREDO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 26 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Serralharia�, em Vilar 
Seco. Local: Rua do Terreiro, n.º 9, em Vilar Seco. Requerente: José Américo Loureiro 
Figueiredo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta das 07:00 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao Sábado das 
08:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de �Serralharia�, sito na Rua do Terreiro, n.º 9, em Vilar Seco, em que é 
requerente José Américo Loureiro Figueiredo, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
6.10.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários. -------------------------------------------------------
----- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 3609, de 13/03/2008 � �Salão Nanda Cabeleireira�, sito na Rua 
Direita, n.º 20, em Santar, com o horário de funcionamento de Segunda a Sexta, das 08:00 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 13:00 h, ao Sábado, das 08:00 h às 19:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo; -----------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 3097, de 04/03/2008 � �Comércio a Retalho de Artigos para o Lar�, 
de Maria Isabel Marques Matias, sito na Rua Abel Pais Cabral, n.º 18, em Nelas, com o horário 
de funcionamento das 09:30 às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
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---- - Registo de entrada n.º 3103, de 04/03/2008 � �Ourivesaria Nelson�, sito na Rua Abel Pais 
Cabral, n.º 21, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem 
para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------
---- - Registo de entrada n.º 3266, de 06/03/2008 � �Agência Funerária Nisa, Ld.ª�, sita na Rua 
Gago Coutinho, em Nelas, com o horário de funcionamento de Segunda a Sexta, das 09:00 h às 
18:00 h, ao Sábado das 09:00 h às 12:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 15:00 h e 
com encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. ---------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 3401, de 10/03/2008 - �Salão de Cabeleireiro�, de Cristina Maria 
Morais Silva Ferreira, sito na Urb. das Lameiras, R/C, Posterior E, em Canas de Senhorim, com 
o horário de funcionamento de Terça a Sexta-Feira, das 08:30 h às 19:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao Sábado das 08:30 h às 19:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo e Segunda-Feira. ----------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 3338, de 07/03/2008 - �Cabeleireiro�, de Anabela dos Santos 
Nogueira Costa, sito na Av.ª José Maria Fonseca, n.º 5, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de Segunda a Sexta, das 09:00 h às 20:00 h, ao Sábado, das 06:00 h às 21:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h  e encerramento semanal ao Domingo e 
Terça-Feira de manhã. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar as renovações dos mapas de horário de 
funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás referidos, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
6.11.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários. -------------------------------------------------------
----- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 3099, de 03/03/2008 � �Altus Bar, Ld.ª�, sito no Edifício Grão 
Vasco, em Nelas, com o horário de funcionamento de Segunda a Domingo, das 08:00 h às 
02:00 h, Sábados e vésperas de feriados das 08:00 h às 04:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal; ---------------------------------------------------------------------------------------
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---- - Registo de entrada n.º 3332, de 07/02/2008 � �Café Vieira & Justo�, sito no Largo 
Francisco Gonçalves Costa, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 às 24:00 h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar as renovações dos mapas de horário de 
funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás referidos, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
6.12.PEDIDO DE PARECER DE LOCALIZAÇÃO RELATIVO À INSTALAÇÃO DE 
ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO. LOCAL: LOTE 15 
DA ZONA INDUSTRIAL 1. REQUERENTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA 
INOVAÇÃO � DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 1 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer de localização relativo à instalação de armazenagem de produtos 
derivados de petróleo. Local: Lote 15 da Zona Industrial 1. Requerente: Ministério da 
Economia e da Inovação � Direcção Regional da Economia do Centro. -----------------------------
---- I � Solicitação do requerente: -------------------------------------- ------------------------------------
---- 1. No seguimento do pedido de instalação de uma instalação de armazenamento de 
combustíveis líquidos de gasóleo de aquecimento, com a capacidade total de 35.000 litros no 
lote 15 da Zona Industrial, apresentado pela empresa Jolumicar Unipessoal, Ld.ª, a Direcção 
Regional da Economia do Centro solicita o respectivo parecer de localização, nos termos dos 
n.ºs 1 e 2, do artigo 9.º, do D.L. n.º 267/2002, de 26/11. ------------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim, analisada a pretensão, julgo que se poderá emitir um parecer favorável, visto que 
se prevê a instalação do reservatório em Espaço Industrial, espaço este onde é autorizada a 
instalação de um reservatório de armazenamento de derivados de petróleo (�armazém�), de 
acordo com o n.º 1, do artigo 34.º, do Regulamento do PDM de Nelas. ------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à localização relativa à 
instalação de armazenagem de produtos derivados de petróleo, sito no  Lote 15 da Zona 
Industrial 1, em que é requerente o  Ministério da Economia e da Inovação � Direcção Regional 
da Economia do Centro, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.13.LICENÇA ADMINISTRATIVA � CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS � PROPOSTA 
DE NÃO DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO CONDICIONADA À 
APRESENTAÇÃO DOS PROJECTOS DE ENGENHARIA DAS ESPECIALIDADES E 
APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ALTERAÇÕES. REQUERENTE: FLORINDA 
MARIA AIRES ALVES DORES TIAGO. LOCAL: LAPA DO LOBO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Licença administrativa � Construção de edifícios. 1 � Proposta de não declaração de 
caducidade do processo condicionada à apresentação dos projectos de engenharia das 
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especialidades e aprovação do projecto de alterações. Processo n.º 185/2006. Requerente: 
Florinda Maria Aires Alves Dores Tiago. Local da obra: Lapa do Lobo. ----------------------------
---- I � Historial do Processo: -------------------------------------------------------------------------------
---- 1. No dia 09/11/2006, com registo de entrada n.º 3129, a requerente solicitou a apreciação 
do projecto de arquitectura de construção de um edifício destinado ao serviço de catering e de 
banquetes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. No dia 12/02/2007, com registo de entrada n.º 455, solicita a alteração da �actividade de 
catering e serviço de banquetes� para �casa de malta, exposição e provas dos produtos da quinta 
(eventos)�, tendo sido aprovado por despacho da Sr.ª Presidente no dia 08/03/2007. --------------
---- 3. Os projectos de especialidades foram apresentados no dia 06/06/2007, com registo n.º 
1632, aprovados de acordo com despacho da Sr.ª Presidente de 25/06/2007. ------------------------
---- 4. No dia 30/01/2008, com registo de entrada n.º 1455, solicitou a aprovação da prorrogação 
do prazo do alvará n.º 179/2007 do dia 15/02/2008 para o dia 30/03/2008. --------------------------
---- 5. Assim, decorrido o prazo da licença, feita a audiência prévia à requerente, deverá ser 
declarada a caducidade do alvará de construção, de acordo com a alínea d), do nº3, do artigo 
71.º, do D.L. n.º 555/99, de 16/12, com a actual redacção da Lei n.º 60/2007, de 04/09. ----------
---- II. Solicitação do requerente: ---------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim sendo, no dia 19/03/2008, com registo de entrada n.º 3917, solicita a apreciação de 
um projecto de arquitectura de ampliação horizontal que pretende realizar no prazo de um mês. 
---- III � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O prazo de conclusão da obra pode ser prorrogado em consequência da alteração da 
licença, de acordo com o n.º 7, do artigo 58.º, do D.L. n.º 555/99, de 16/12, com posteriores 
alterações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o parecer n.º 188/2006, da CCDR do Centro, na sequência de um �pedido 
de alteração de uma obra em execução, obras essas que envolviam a realização de obras de 
ampliação�, �haverá obviamente prorrogação� do �prazo de execução da obra� �condicionada 
ao aditamento do alvará das alterações aprovadas e pagamento prévio das correspondentes 
taxas�. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. De contacto telefónico com a CCDR do Centro em 11/03/2008, alega que, face ao 
projecto de alteração a Câmara poderá não declarar a caducidade, visto que está em curso um 
procedimento que já foi apresentado, apreciado e aprovado pela Edilidade. -------------------------
---- 4. Assim, sou de opinião que esta Autarquia não poderá declarar a caducidade do processo 
se o requerente apresentar a alteração do projecto de estabilidade e de águas pluviais com os 
respectivos termos de responsabilidade e proceder ao pagamento da taxa correspondente no 
prazo de 10 dias, sob pena de se proceder à efectiva caducidade do processo, de acordo com o 
artigo 59.º do CPA. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Caso o requerente não cumpra com o estipulado no ponto anterior, terá de solicitar a 
renovação do processo e requerer nova licença para a realização das obras de ampliação 
apresentadas, de acordo com o artigo 72.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, com posteriores 
alterações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não declarar a caducidade do processo, 
condicionada à apresentação dos projectos de engenharia das especialidades e da aprovação do 
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projecto de alterações, referente ao Processo n.º 185/2006, em que é requerente Florinda Maria 
Aires Alves Dores Tiago, de Lapa do Lobo, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------
6.14.PEDIDO DE PERMUTA DE TERRENO PARA ALINHAMENTO DE 
ARRUAMENTO. LOCAL: RUA DOS PÓVOAS, FOLHADAL. REQUERENTE: 
AUGUSTO MANUEL LAMEIRAS DOMINGUES FERREIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 2 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de permuta de terreno para alinhamento de arruamento � Registo n.º 4395, de 
31/03/2008. Local: Rua dos Póvoas, em Folhadal. Requerente: Augusto Manuel Lameiras 
Domingues Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- I � Solicitação do Requerente: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente pretende reconstruir e alterar interiormente com preservação da fachada, 
uma construção antiga que possui na Rua dos Póvoas, no Folhadal, processo de obras n.º 
91/2007, com alvará de construção n.º 12/2008, datado de 14/01/2008, conforme planta em 
anexo do projecto de arquitectura do processo de obras � páginas n.º 19, 20 e 34. -----------------
---- 2. Contudo, ao iniciar as obras, como verificou que as paredes exteriores não garantem as 
condições perfeitas de estabilidade, apresentando risco de ruína, propõe um novo alinhamento 
destas paredes exteriores, no alinhamento das duas construções contíguas, de acordo com planta 
de implantação (alteração) em anexo � página 195. -----------------------------------------------------
---- 3. Para tal, propõe uma permuta com a Câmara Municipal, deste alinhamento das paredes 
exteriores. Atendendo a que a construção existente apresenta formato irregular, para melhorar o 
arruamento, propõe ceder ao domínio público 0,42 m2, recebendo em troca 0,40 m2, de acordo 
com planta de implantação (alteração) em anexo � página 195. ---------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------
---- 1. De visita ao local verificou-se que o alinhamento proposto está correcto, pelo que julgo 
ser aconselhável autorizar a permuta, de forma a beneficiar o arruamento. --------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a permuta de terreno para alinhamento de 
arruamento, referente ao registo n.º 4395, de 31/03/2008, sito na Rua dos Póvoas, em Folhadal, 
em que é requerente Augusto Manuel Lameiras Domingues Ferreira, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------ 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezassete horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ____________________________________, Chefe de Secção 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, 
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_______________________________________ 
 

 
O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 

 
__________________________________________ 


