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ACTA Nº. 24 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE NELAS, REALIZADA EM NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS 
MIL E OITO 

 
---- Aos nove dias do mês de Dezembro 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, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Dr. 
José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Dr.ª Natália Henriques Coelho e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. ---------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

---- Foi lida e aprovada, por maioria, com a abstenção da Senhora Vereadora Dr.ª Natália 
Henriques Coelho, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada em 25 de Novembro 
de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ------ 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho declarou que se absteve na votação da 
acta da reunião ordinária pública de 25 de Novembro de 2008, em virtude de não ter estado 
presente na referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 05 de Dezembro de 2008, que 
apresentava os seguintes saldos: - De operações orçamentais: 114.390,07 � (cento e catorze mil 
trezentos e noventa euros e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 170.466,68 � 
(cento e setenta mil quatrocentos e sessenta e seis 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 
 

---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 2.500.000,00 � DESTINADO A FINANCIAR OS 
PROJECTOS DE INVESTIMENTO CANDIDATADOS AO QREN E OUTROS DE 
INTERESSE PARA O CONCELHO � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------
---- �No âmbito do Programa Operacional da Região Centro do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional, prepara-se a Comunidade Intermunicipal da Região de Lafões, de que 
esta Autarquia é associada, para contratualizar com a CCDRCentro, o apoio financeiro para 
uma série de projectos considerados de importância estratégica para a região (NUT 3 Dão 
Lafões). --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O apoio previsto para a toda a NUT III a incluir nesse processo de contratualização ascende 
a mais de 71 milhões de euros. A Câmara Municipal de Nelas atempadamente apresentou uma 
série de projectos a incluir nesse processo, sabendo-se agora que a verba a atribuir aos projectos 
em causa será de cerca de 3,8 milhões de euros, financiando alguns dos projectos em 
percentagens que variam entre os 50% e os 75%. --------------------------------------------------------
---- Sendo que a decisão sobre quais os projectos apoiados ficou dependente da tipologia dos 
projectos e das regras definidas para cada eixo por região (NUT 3), tendo posteriormente sido 
alvo de negociação entre os vários municípios da CIMRDL. O Concelho de Nelas verá 
projectos apoiados, essencialmente, em três eixos, de acordo com quadro anexo. ------------------
---- No mesmo quadro verifica-se que para os projectos aprovados será necessária uma 
comparticipação própria do município de cerca de � 4.477.247,98. -----------------------------------
---- Neste âmbito e, atendendo à cronologia previsível de execução dos diversos projectos, será 
sensato a autarquia contrair junto de instituições financeiras um apoio na ordem dos � 
2.500.000,00, tendente ao financiamento dos projectos mais relevantes. Tal verba permitirá 
efectuar os primeiros pagamentos para cada uma das obras, pagamento esse que se mostra 
essencial por forma a poder o município arrecadar a proporção dos apoios comunitários 
respectivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, por forma a financiar as obras seguintes: ----------------------------------------------------
-- 1. Infra-estruturas na Zona Industrial de Nelas - � 750.000,00; -------------------------------------
-- 2. Centro Educativo de Nelas - � 600.000,00; ---------------------------------------------------------
-- 3. Centro Educativo de Canas de Senhorim - � 350,000,00; -----------------------------------------
-- 4. Centro Educativo de Senhorim - � 200,000,00; ----------------------------------------------------
-- 5 � Variante de Nelas � 2.ª fase - � 600.000,00; -------------------------------------------------------
-- Propõe-se a contracção de um financiamento total de � 2.500.000,00. ----------------------------
-- As obras em causa foram objecto de candidatura ao PO Centro, do QREN. As obras 
identificadas com os números 1, 2 e 5 foram aprovadas no âmbito daquele programa e estão 
incluídas no valor acordado com a CCDRC e já âmbito de deliberação pela Assembleia 
Intermunicipal da Região Dão Lafões. Além das referidas obras incluem-se os centros 
educativos de Canas de Senhorim e de Senhorim, em virtude de haver a garantia, quer do 
governo, quer da entidade gestora do POCentro que toda a construção de Centros Educativos 
previstos em Cartas Educativas homologadas, serão apoiados nos termos da calendarização 
prevista nas mesmas. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- O valor do presente financiamento fica muito aquém da capacidade de endividamento do 
município, deixando margem para outras necessidades, nomeadamente para que o município 
possa realizar projectos que venham a ser apoiadas por outros Programas ou Quadros de Apoio, 
nomeadamente a construção de ETAR�s, objecto de candidatura ao POVT, o Museu do Vinho 
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do Dão, já candidatado no âmbito das Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação, entre 
outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Termos em que proponho à Sra. Presidente que ordene aos serviços da Câmara que 
desenvolvam todos os procedimentos legais para a contracção de um empréstimo no valor 
referido.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também o Caderno de Encargos, datado de 3 de Dezembro de 2008, referente ao 
empréstimo a contrair pelo Município de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------
---- �1 � O Empréstimo a contrair pelo Município de Nelas destina-se a financiar os projectos 
de investimento das Grande Opções do Plano, conforme mapa anexo; -------------------------------
---- 2 � Montante de financiamento: 2.500.000,00 �; ----------------------------------------------------
---- 3 � Prazo global do empréstimo: 15 anos, com 5 anos de período de carência; -----------------
---- 4 � Utilização: 30 dias após o Visto do Tribunal de Contas; --------------------------------------
---- 5 � Amortização e juros: prestações postecipadas e sucessivas, com periodicidade mensal; -
---- 6 � A Câmara Municipal reserva-se o direito de utilizar na totalidade ou em parte o presente 
financiamento.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também o Mapa anexo ao Caderno de Encargos, que a seguir se transcreve: -------- 

Denominação no PPI Projectos/Obras Estimativa de 
Investimento 

Infraestruturas na Z.I. Ampliação e Requalificação das Zonas Industriais de Nelas 
750.000,00 � 

Variante à EN 234-2.ª Fase 
Construção da 2.ª Fase da Variante à EN 234  

e requalificação da existente 600.000,00 � 

Centro Educativo de Nelas Centro Educativo de Nelas 
600.000,00 � 

Centro Educativo de Canas de 
Senhorim Centro Educativo de Canas de Senhorim 

350.000,00 � 

Centro Educativo de Senhorim Centro Educativo de Senhorim 
200.000,00 � 

Total 2.500.000,00 � 

---- Presente ainda o Mapa de Endividamento Autárquico, elaborado nos termos dos artigos 
36.º, 37.º e 39.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro, pela Chefe de Secção de Contabilidade, Património e 
Aprovisionamento, em 03 de Dezembro de 2008, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

Cálculo dos limites de endividamento para 2008 
 Designação Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 = ∑ (1:8) 
10 = (9) * 10% 

Imposto Municipal Sobre Imóveis � art.º 37.º, n.º 1 
Imposto Municipal Sobre Veículos � art.º 37.º, n.º 1 
Imposto Municipal S/Transmis. Onerosas Imóveis � art.º 37.º, n.º 1 
Derrama � art.º 37.º, n.º 1 
Contribuição Autárquica � art.º 37.º, n.º 1 
Sisa � art.º 37.º, n.º 1 
Sector Empresarial Local � art.º 37, n.º 1 
Transferências OE/2008 � art.º 37.º, n.º 1 
Total de Receitas a considerar para o cálculo � art.º 37.º, n.º 1 
Limite endividamento de curto prazo � art.º 39.º, n.º 1 

656.356,04 
163.568,51 
458.608,07 
864.005,51 

1.718,48 
4.504,99 

 
4.713.380,00 
6.862.141,60 

686.214,16 
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11 = (9)* 100% 
12 = (9)* 125% 

 
 
 

13 
14 
15 

16 = (13)-(14)+(15) 
17 

18 = (17)-(14)+(15) 

Limite endividamento de médio e longo prazos � art.º 39.º, n.º 2 
Limite endividamento líquido total � art.º 37.º, n.º 1 
 
Situação do Município em 30/09/2008 relativamente aos limites 
de endividamento municipal para 2008 
Capital em dívida de médio e longo prazos 
Capital em dívida m. l. p. excepcionando limites endividamento 
Dívida médio e longo prazos da As. M. Região Planalto Beirão 
Capital em dívida de médio e longo prazos a considerar      
Endividamento líquido (∑ Passivos - ∑ Activos)  
Endividamento líquido a considerar         
 
Capacidade de endividamento a 30/09/2008 
Capacidade de endividamento a curto prazo     
Capacidade de endividamento a médio e longo prazos          
Capacidade de endividamento líquido                                                                                                                                  

6.862.141,60 
8.577.677,00 

 
 
 

1.934.877,85 
720.948,29 
171.458,02 

1.385.387,58 
4.476.947,58 
3.927.457,31 

 
 

686.214,16 
4.755.805,73 
4.748.617,09 

----- A Senhora Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas, o qual explicou o assunto, identificando as obras para as quais se destina o 
empréstimo e solicitou que a Câmara Municipal aprovasse o referido empréstimo. ----------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, afirmou que não pretendia inviabilizar o recurso aos fundos do QREN, que 
tinha dúvidas quanto aos valores projectados para a construção dos Centros Educativos, 
também entendia que as obras deviam ser devidamente projectadas e orçamentadas, que o 
Governo devia assumir uma parte da execução das obras apresentadas no presente pedido de 
empréstimo e que o Executivo Municipal podia contar com a ajuda dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista para, junto do Governo, ajudar a desbloquear alguns contratos programas que 
se encontram pendentes. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que o Governo informou a Câmara Municipal que esta se 
deveria candidatar aos fundos do QREN, para obter apoios financeiros para executar obras. -----
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em seu nome e em nome do Senhor 
Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos, leu a proposta que a seguir se transcreve: ------
---- �Sobre o pedido de contratação de um empréstimo de 2.500.000 �, a pagar em quinze anos 
e com um período de carência de cinco anos, os vereadores do Partido Socialista entendem 
fazer os seguintes comentários: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- O recurso a empréstimos bancários que impliquem responsabilidades para o futuro, apenas 
é justificável, em nosso entender, para levar a efeito obras de carácter estruturante, de dimensão 
e valor que ultrapasse as possibilidades financeiras da autarquia durante um mandato. ------------
---- A quase totalidade das restantes considerações apresentadas pelos vereadores do PS, 
aquando  do  pedido de contratação de um outro empréstimo, no valor de 4.000.000 �, mantêm- 
-se validas, em especial aquelas que denunciam o carácter eleitoralista deste tipo de iniciativas, 
tanto mais que, não tendo este executivo, durante todo o mandato, executado, ou mesmo 
iniciado, qualquer obra dita estruturante, vem agora, nos últimos meses, pretender criar a ideia 
que fará tudo nesse período, ou prometendo, já para o próximo mandato, deixando assim 
compromissos assumidos e dívidas para serem pagas pelos vindouros. ------------------------------
---- Neste pedido estão incluídas algumas obras, incluídas na rede viária, para cuja execução 
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deveria haver apoio governamental, para o qual haveria disponibilidade, como anunciado pela 
Senhora Presidente da Câmara há já algum tempo. ------------------------------------------------------
---- Outras obras julgamos não terem financiamento através do QREN. -----------------------------
---- As estimativas orçamentais para cada uma das obras não nos parecem adequadas, todas elas 
com valores que nos parecem sobre-elevados, apenas com a intenção de justificar um valor 
mais alto para o empréstimo a contratar. ------------------------------------------------------------------
---- Nomeadamente os custos apresentados para os Centros Escolares, não estão condizentes 
com os constantes da Carta Educativa. --------------------------------------------------------------------
---- Não são sustentados em projectos nem em medições e cálculos rigorosos. ---------------------
---- Não são apresentados estudos de calendarização de execução de cada uma das obras. --------
---- Este Executivo e a Senhora Presidente, com a postura de autismo, arrogância e falta de 
diálogo, que tem caracterizado a forma como se relaciona com os vereadores da oposição, em 
especial do Partido Socialista, não teve, neste caso, nenhuma preocupação de encontrar uma 
solução equilibrada e consensual, aceite por nós e que não pusesse em causa o interesse do 
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com esta atitude é legitimo questionar se, de facto, as reais intenções deste executivo e da 
Senhora Presidente são a realização das obras ou, tão somente, encontrar álibis e justificações 
para a sua não realização, tentando fazer dos vereadores do PS os �bodes expiatórios� da sua 
incapacidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, propomos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Para cada uma das obras sejam elaborados os respectivos projectos, que a Câmara deve 
apreciar, bem assim como orçamentos realistas, sustentados em medições e cálculos rigorosos. -
---- - As obras relativas a infra-estruturas da zona industrial e à variante de Nelas, que 
correspondem a beneficiação e ampliação da rede viária e acessos ao nó do IC12, devem ser 
objecto de iniciativas junto do Governo e da Estradas de Portugal, no sentido de se procurarem 
apoios para a concretização destas obras, que deveriam ser da sua responsabilidade. --------------
---- - Deve ser feita a calendarização de todas as obras referenciadas. --------------------------------
---- - Deve ser feita a repartição dos custos de cada uma das obras, entre valor comparticipado 
por cada um dos programas a que se poderão candidatar e encargo da própria autarquia. ---------
---- - Aquando da sua execução, ou no mínimo após elaboração de projecto e apresentação de 
candidatura, pode o executivo trazer a reunião de Câmara, para apreciação, uma proposta de 
financiamento, que poderá passar por empréstimo bancário, da parte não comparticipada, por 
cada uma das obras, a contratar apenas na fase de execução. ------------------------------------------
---- Propomos a não deliberação sobre este assunto e a sua apresentação futura, nos termos 
acima propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A aprovação desta metodologia não compromete minimamente o recurso aos fundos 
comunitários do QREN ou outros, muito menos põe em risco a execução de qualquer obra, 
antes adequa os timings de elaboração de projectos, apresentação de candidaturas, execução das 
obras, financiamento e pagamento a empreiteiros e fornecedores, sem criar quaisquer 
constrangimentos ou endividamento excessivo da autarquia.� -----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que no pedido de 
empréstimo de quatrocentos mil contos, apresentado numa reunião de Câmara no ano de 2000, 
também não foram apresentados os documentos e os cálculos agora solicitados. -------------------
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---- A Senhora Presidente da Câmara, em resposta ao Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral, informou-o que ele partiu de premissas erradas visto que ele tinha afirmado que a rede 
viária não era contemplada no QREN, que isso estava errado, visto que a Variante à E.N. 234, 
em Nelas era uma obra candidatavel àquele fundo comunitário. --------------------------------- -----
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que no anterior Executivo 
Municipal o lançamento de grandes obras não estava dependente dos quadros comunitários e 
que muitas das obras, quando foram candidatadas, já estavam executadas. --------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral tinha dito que o presente empréstimo era um empréstimo 
eleitoralista e questionou-o no sentido de saber se o empréstimo contraído em 2000 também não 
tinha sido um empréstimo eleitoralista. Afirmou também que o Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral tinha de ser uniforme, visto que em Fevereiro de 2000 foi aprovado, por 
unanimidade, um empréstimo de quatrocentos mil contos para a Câmara se candidatar às obras 
do Terceiro Quadro Comunitário de Apoio e que o presente empréstimo, de dois milhões e 
quinhentos mil euros, tinha em vista a Câmara poder candidatar-se às obras do QREN. ----------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que esse empréstimo foi aprovado 
em Fevereiro de 2000 e que as eleições autárquicas foram em 2001. ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o empréstimo 
de quatrocentos mil contos foi aprovado em 2000 sem se saber para que obras se destinava. -----
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos lamentou que o Executivo 
Municipal não tenha consultado os Senhores Vereadores do Partido Socialista para a elaboração 
das obras a candidatar ao QREN, que devia haver mais diálogo e uma maior participação dos 
Senhores Vereadores da Oposição e que há um ano atrás, quando pediu a suspensão do mandato 
tinha pedido essa colaboração. Afirmou também que a proposta apresentada por ele e pelo 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral era no sentido deste assunto ser retirado da 
reunião para assim o Executivo apresentar um orçamento mais rigoroso, um cronograma 
financeiro e uma calendarização das obras para as quais se destina o empréstimo e que, assim, 
depois também cá estará para viabilizar o pedido de empréstimo numa próxima reunião 
extraordinária. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o Executivo 
tem pago atempadamente as dívidas que herdou, que antes do anterior agendamento de pedido 
de empréstimo tinha telefonado ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral para 
discutirem antecipadamente o assunto e que ele lhe tinha dito que o sítio certo para essa 
discussão eram as reuniões da Câmara, logo no presente agendamento de pedido de empréstimo 
não o contactou. Afirmou ainda que foram feitas as provisões dos custos das obras em análise. -
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos solicitou ao Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas para retirar e reformular a sua informação. -------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho afirmou que se estava a atravessar 
uma grave crise, quer a nível mundial, quer a nível concelhio, que o fundamental era fazer obra 
e que iria fazer uma declaração de voto. -------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que, para qualquer pedido de 
empréstimo tinham que ter elencadas as obras para que se destinava, que não lhe tinha sido 
enviado nenhum documento com a descriminação das obras e questionou o Executivo no 
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sentido de saber se o empréstimo se destinava apenas e só às obras referidas. ----------------------
---- A Senhora Presidente informou o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, que 
esse documento tinha sido entregue aos Senhores Vereadores da Oposição numa reunião a que 
ele tinha faltado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o empréstimo 
de 400 mil contos só foi aprovado em Setembro/Outubro de 2000, depois de ter sido chumbado 
pelo Tribunal de Contas e que muitas das obras lá descriminadas também não foram 
executadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que em 2006 também foi 
aprovado um empréstimo para obras que não foram executadas. --------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas no sentido de saber se ele sabia quando é que tinham 
tido início as obras referentes ao empréstimo aprovado em 2000. -------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas respondeu que algumas 
dessas obras só na presente data tinham sido iniciadas. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que para a obra �Parque de Feiras 
e Exposições� já havia terreno comprado desde o tempo do anterior Executivo, que nessa altura 
haviam obras em execução e que na presente data não se via nenhuma. Afirmou também que, 
em relação a convites para reuniões privadas, ou particulares, não alinhava em �jogadas de 
bastidores�, que os Senhores Vereadores do Partido Socialista estavam disponíveis para 
viabilizar o pedido de empréstimo, mas não estavam disponíveis para passar �cheques em 
branco�. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a proposta dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Eng.º 
João Manuel Correia dos Santos para que o presente assunto fosse retirado da reunião, foi a 
mesma rejeitada, com três votos contra da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores 
Vereadores Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Dr. Manuel da Conceição Marques, 
duas abstenções, dos Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho e Dr. José Manuel 
Borges da Silva e dois votos a favor, dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e 
Eng.º João Manuel Correia dos Santos. -------------------------------------------------------------------
---- Posta à votação a proposta para a contracção de um empréstimo, no valor de 2.500.000,00 
�, destinado a financiar os projectos de investimento candidatados ao QREN e outros de 
interesse para o Concelho, foi a mesma aprovada, por maioria, com três votos a favor, da 
Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas e Dr. Manuel da Conceição Marques, duas abstenções, dos Senhores Vereadores Dr.ª 
Natália Henriques Coelho e Dr. José Manuel Borges da Silva e dois votos contra, dos Senhores 
Vereadores Adelino José Borges Amaral e Eng.º João Manuel Correia dos Santos. ----------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou um voto de 
congratulação, também subscrito pela Senhora Presidente da Câmara e pelo Senhor Vereador 
Dr. Manuel da Conceição Marques, pela aprovação do pedido de empréstimo em referência. ----
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos ditou para a acta a seguinte 
declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Como tive a oportunidade de afirmar, não sou contra a contracção de empréstimos porque 
são instrumentos à disposição do Executivo para a realização do seu programa. -------------------
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---- Votei contra a contracção deste empréstimo pelos seguintes pontos: ----------------------------
---- 1 � Lamento que o Executivo não tenha solicitado a participação de todos os seus membros 
na sua elaboração; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Decisão e escolha de projectos a que somos totalmente alheios; -----------------------------
---- 3 � Lamento ainda que a Assembleia Intermunicipal tenha tido primeiramente 
conhecimento dos projectos desta autarquia antes do órgão máximo do nosso município, que é a 
Câmara Municipal, Presidente e totalidade dos Vereadores; -------------------------------------------
---- 4 � Votei contra por não saber a estimativa orçamental dos projectos, a sua calendarização e 
respectivo cronograma financeiro. Se estes documentos tivessem sido fornecidos, conforme o 
solicitei, a minha posição certamente tinha sido outra.� ------------------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho ditou para a acta a seguinte declaração 
de voto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- �Tomei a posição de me abster relativamente ao ponto em discussão porque considero que, 
independentemente da cor política, do partido e do interesse pessoal, deve estar o interesse do 
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considero que e após ponderação, não me via com o meu sentido de voto a travar um 
projecto que, apesar de não ser o meu e de considerar que outras obras de igual ou superior 
importância deviam estar contempladas neste projecto, vai trazer desenvolvimento para o nosso 
concelho, já de per si tão carenciado. --------------------------------------------------------------------- 
---- Certa de que estamos a nove meses das eleições e que muitas das obras já deviam estar 
iniciadas e concluídas, não quero ser responsabilizada pelo atraso das obras e bem assim do 
atraso das verbas nele consignadas. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Espero que o empréstimo que vier a ser consignado seja utilizado nas obras e não para ser 
utilizado para outras obras com cunho eleitoralista. A minha posição é apenas a favor do 
progresso e desenvolvimento do concelho. --------------------------------------------------------------- 
---- Assim espero.� ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva ditou para a acta a seguinte declaração 
de voto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Com o devido respeito e autorização, adiro, na minha declaração de voto, a todas as razões 
acabadas de indicar pela Senhora Vereadora Dr.ª Natália Coelho. � ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral ditou para a acta a seguinte declaração de 
voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �O meu voto contra esta proposta de contracção de empréstimo prende-se apenas com o 
facto de não ter sido aceite a nossa proposta de reformulação do referido pedido para 
ponderação e adequação às necessidades e possibilidades da autarquia. -----------------------------
---- Não significa, antes pelo contrário, qualquer oposição à execução das obras elencadas e o 
recurso aos fundos do QREN. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Considero fundamentais as obras elencadas, bem assim como muitas outras no resto do 
concelho e noutras freguesias que, à parte os Centros Educativos, foram mais uma vez 
completamente ignoradas.� ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
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---- Retirou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. ------------- 
2.1.CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE FABRIL EM ÁREA ABRANGIDA PELA 
RAN � RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO. LOCAL DA OBRA: 
FREGUESIA DE VILAR SECO � VALE DE VINAGRE � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 28 de Novembro de 2008, da firma Carlos Cabrita � 
Sociedade de Construções, Ld.ª, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Carlos Cabrita � Sociedade de Construções, Ld.ª, com sede na Vila, Freguesia e Concelho 
de Nelas, na qualidade de requerente, titular do processo n.º 78/2008, relativo a licenciamento 
de construção de um armazém industrial, vem requerer a V.ª Ex.ª se digne emitir declaração de 
interesse público relativamente à construção do edifício em epígrafe, de modo a permitir a 
instrução e despacho por parte da Comissão Regional de Reserva Agrícola, dependência de 
Coimbra. O enquadramento previsional encontra-se na alínea d), do n.º 2, do artigo 9.º, do 
Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho.�------------------------------------------------------------------    
 ---- Presente também uma informação, datada de 03 de Dezembro de 2008, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Construção de uma Unidade Fabril em área abrangida pela RAN � Reconhecimento de 
interesse público. Local da obra: Freguesia de Vilar Seco � Vale de Vinagre. ----------------------
---- De acordo com o solicitado pela Firma �Carlos Cabrita � Sociedade de Construções, Ld.ª�, 
empresa de construção de obras públicas e particulares, compra e venda de materiais de 
construção e compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, tem 
necessidade urgente de implantar um pavilhão com uma superfície coberta de cerca de 2.288,80 
m2 para dar resposta às necessidades actuais dos investidores que procuram pavilhões para 
alugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A proximidade das diferentes infra-estruturas, Linha da Beira Alta, E.N. n.º 234, IC12 e 
A25, que permitem fácil acessibilidade ao País e à Europa e o grande potencial económico que 
absorve uma elevada mão-de-obra no concelho e na região e a grande variedade de ramos de 
actividade, é um factor relevante, apontado por esta empresa para a sua permanência neste 
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Face ao panorama existente, quer a nível do nosso concelho, quer a nível nacional, no que 
diz respeito ao encerramento de algumas unidades industriais, há todo o interesse em criar 
condições e apoiar, o mais possível, todas as empresas que pretendem expandir a sua 
actividade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico, criação de riqueza e de 
postos de trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Zona Industrial 1, delimitada de acordo com o Plano Director Municipal em vigor, 
encontra-se completamente ocupada, não existindo dentro desses limites, alternativa à 
implantação da indústria em causa, factor que levou esta Câmara em reunião de 8 de Maio de 
2007 a deliberar a Suspensão Parcial do PDM, estabelecendo medidas preventivas, entretanto 
publicadas em Diário da República. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Dado que a Câmara é proprietária de grande área de terreno na zona envolvente à actual 
zona industrial, a área pretendida por esta indústria foi disponibilizada. -----------------------------
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---- Visto que o futuro �lote� industrial previsto para cedência a essa indústria sobrepõe-se a 
uma mancha de RAN e face à urgência acima mencionada e a necessidade de avançar com o 
projecto e a obra desta fábrica com a maior brevidade, pondo em risco a deslocação deste 
investimento para outro lugar, impõe-se a necessidade de solicitar parecer favorável à Comissão 
Regional da Reserva Agrícola. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Com base na alínea d), do n.º 2, do artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, na 
qual é referida a possibilidade de utilizar os solos da RAN condicionados pela lei geral 
mediante parecer favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola quando esteja em causa 
construções de interesse público desde que não haja alternativa técnica economicamente 
aceitável para a sua localização e dada a impossibilidade de alternativa, solicito a V.ª Ex.ª o 
Reconhecimento do Interesse Público do empreendimento, para que a Comissão da Reserva 
Agrícola Nacional se possa pronunciar. ------------------------------------------------------------------- 
---- A área de terreno classificado como R.A.N. abrangida é de cerca de 13.000 m2. --------------
---- Elementos em anexo: ----------------------------------------------------------------------------------- 
----- - Desenho 1 � Planta de localização à escala 1/25.000; -------------------------------------------
----- - Desenho 2 � Planta de localização, com a área do terreno abrangido e respectivos artigos 
matriciais, à escala 1/500; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Desenho 3 � Planta com área da RAN abrangida à escala 1/25.000; ---------------------------
---- - Desenho 4 � Planta com área da RAN abrangida à escala 1/10.000; ---------------------------
---- - Desenho 5 � Planta com a implantação da construção prevista. ---------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao reconhecimento de 
interesse público da construção de uma unidade fabril em área abrangida pela Reserva Agrícola 
Nacional, em que é requerente a firma Carlos Cabrita � Sociedade de Construções, Ld.ª, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. --------------- 

 
3 � TAXAS E IMPOSTOS 

 
3.1.REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS PELA 
CONCESSÃO DE LICENÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS � 
TABELA DE TAXAS � ACTUALIZAÇÃO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS 
NO CONSUMIDOR DISPONÍVEL PELO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 
� APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à actualização da Tabela de Taxas e 
Licenças em vigor neste Município, de acordo com o Artigo 3.º do Regulamento de Liquidação 
e Cobrança de Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação de Serviços Municipais, aprovado  
em sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 26 de Abril de 2002 �em função 
dos índices de inflação publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, acumulados durante 
doze meses, contados de Novembro a Outubro, inclusivé�. --------------------------------------------
---- A Tabela de Taxas e Licenças, actualizada de acordo com o índice de preços no 
consumidor, apurado e divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, que é de 2,9 %, depois 
de assinada fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------- 
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4 � SUBSÍDIOS 

 
4.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CANAS + JOVEM, ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
RECREATIVA � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 20 de Outubro de 2008, da Canas + Jovem, Associação 
Cultural e Recreativa, com sede na Vila e Freguesia de Canas de Senhorim, deste Concelho de 
Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Pedido de subsídio para a época desportiva de Futsal. ---------------------------------------------
---- A Canas Mais Jovem, Associação Cultural e Recreativa, sediada em Canas de Senhorim, 
foi fundada em 14 de Junho de 2005, sendo constituída à data deste ofício por 52 sócios. Está 
registada em Diário da República de 18 de Julho de 2005. ---------------------------------------------
---- Esta associação encontra-se na presente época a disputar o Campeonato Distrital de 
Seniores Masculinos de Futsal � Divisão de Honra, organizado pela Associação de Futebol de 
Viseu. A equipa é formada por quinze jogadores naturais ou locais de Canas de Senhorim. ------
---- A Canas Mais Jovem, ACR pretende, desta forma, contribuir para a divulgação desta 
modalidade junto da população desta freguesia e, desta forma, também representar o Concelho 
de Nelas nas competições da modalidade no Distrito de Viseu. ---------------------------------------
---- Assim, vimos, pela presente, solicitar a V.ª Ex.ª se digne atribuir um subsídio a esta 
Associação de forma a colmatar as despesas inerentes com a prática desta actividade desportiva. 
---- Esperando a atenção de V.ª Ex.ª para o assunto exposto, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------------------   
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto e pediu 
desculpa aos restantes Senhores Vereadores pelo facto dos documentos referentes a este  
assunto e ao seguinte não terem seguido juntamente com a Ordem de Trabalhos. ------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Canas + Jovem Associação Cultural e 
Recreativa, um subsídio no valor de 3.000 euros. -------------------------------------------------------- 
4.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA 
PARA AJUDA NA AQUISIÇÃO DE CARRINHA � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 08 de Setembro de 2008, do Sport Vale de Madeiros e 
Benfica, com sede no lugar de Vale de Madeiros, Freguesia de Canas de Senhorim, deste 
Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Auxílio financeiro para aquisição de uma carrinha. -------------------------------------------------
---- Como é do conhecimento de V.ª Ex.ª, esta colectividade, uma vez mais, está a competir no 
campeonato da Segunda Divisão Distrital de Viseu, fazendo-se representar também nos 
escalões E (Escolas) e D (Infantis). ------------------------------------------------------------------------
---- Esta decisão prende-se com o facto de ser uma preocupação desta Direcção em manter 
ocupadas as crianças desta terra, incutindo-lhes o gosto pela prática desportiva (corpo são, 
mente sã); também pelo apelo vivo e incessante por parte da população em querer patentear e 
ovacionar as crianças/jovens desta terra e ainda o facto de perspectivar nas gentes desta aldeia, 
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um cariz lúdico/desportivo, assim como lograr bradar, com a mesma, o nome desta 
aldeia/concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Desta feita e com estes objectivos é imperiosa a disponibilidade de uma viatura (carrinha), 
de forma a esta Direcção poder transportar todas as crianças para os treinos e jogos, 
respondendo assim à única exigência feita pelos pais. --------------------------------------------------
---- Para o efeito, solicitamos assim a V.ª Ex.ª apoio financeiro de forma a lograrmos objectivar 
a compra de uma carrinha e desta feita abalizar todos os anseios daí oriundos.� --------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Sport Vale de Madeiros e Benfica, um 
subsídio no valor de 10.000 euros, destinado a ajudar a adquirir um carrinha para aquela 
Associação Desportiva. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 � DIVERSOS 
 

5.1.PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO 
CENTRO � SUBREGIÃO DE VISEU � RATIFICAÇÃO 
---- Presente um Protocolo de Cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas e a 
Administração Regional de Saúde do Centro � Subregião de Viseu, que a seguir se transcreve: -
---- �Entre a Administração Regional de Saúde do Centro/Sub-Região de Saúde de Viseu, 
adiante designada por Primeira Outorgante, aqui representada pelo respectivo Coordenador da 
Sub-Região, Dr. José Carlos Coelho Ferreira de Almeida e a Câmara Municipal de Nelas, aqui 
representada pela Sua Presidente, Dr.ª Isaura Leonor Marques Figueiredo da Silva Pedro, como 
Segunda Outorgante, é celebrado o presente protocolo de colaboração, que se rege pelas 
cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula I (Objecto) ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O objecto do presente protocolo consiste no estabelecimento das condições de cooperação 
entre os outorgantes para a prossecução da prestação de cuidados continuados de saúde que 
respondam às necessidades das pessoas com dependência introduzindo melhorias sensíveis na 
organização de saúde relativamente a grupos sujeitos a maior risco e numa perspectiva de 
continuidade de cuidados primários. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula II ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, a primeira outorgante cederá uma viatura propriedade da Câmara Municipal de 
Nelas, garantindo os serviços de manutenção da mesma e seus gastos com seguros. ---------------
---- Cláusula III ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Segundo Outorgante cederá pessoal de enfermagem, em conformidade com o disposto no 
n.º 4 do art. 11 do Decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de Fevereiro. Um enfermeiro que utilizará a 
viatura cedida pela segunda outorgante nas deslocações para tratamentos ao domicílio e um 
segundo enfermeiro para acompanhamento de jovens e idosos em viagens de estudo e de lazer, 
devidamente agendadas pelo primeiro outorgante. ------------------------------------------------------
---- Cláusula IV - (Cessação) -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente protocolo cessa: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Por acordo dos outorgantes; ------------------------------------------------------------------------- 
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---- b) Por resolução fundamentada, por qualquer dos outorgantes, sempre que ocorram 
circunstâncias que, pela natureza, inviabilizem a subsistência da cooperação; ----------------------
---- c) Por denúncia que deverá ser feita através de comunicação escrita, por carta registada com 
aviso de recepção ao outro outorgante, com antecedência mínima de 180 dias. ---------------------
---- Cláusula V - (Vigência) --------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente Protocolo é válido pelo período de um ano, a partir da sua homologação pelo 
Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde do Centro, e considera-se 
tacitamente renovado por iguais períodos, enquanto não ocorrer uma das situações previstas na 
cláusula anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nelas, 28 de Novembro de 2008 ----------------------------------------------------------------------- 
---- Assinado: O Primeiro Outorgante � Dr. José Carlos Coelho Ferreira de Almeida; -------------
---- O Segundo Outorgante � Dr.ª Isaura Leonor Marques Figueiredo da Silva Pedro.� ----------- 
---- A Senhora Presidente deu uma breve explicação sobre o assunto. --------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que, nem ele, nem os 
restantes Senhores Vereadores da Oposição tiveram conhecimento, atempadamente, da 
celebração do referido protocolo, bem como não teve conhecimento da inauguração da Capela 
da Urgeiriça, pelo que considerava isso uma descortesia da parte da Senhora Presidente da 
Câmara, pois isso já era má intenção. Disse também que os Senhores Vereadores da Oposição 
eram chamados nas reuniões de Câmara, a assumir responsabilidades, mas que não eram 
chamados para inaugurar obras e outros eventos. Afirmou ainda que a Senhora Presidente da 
Câmara tinha herdado do Senhor Dr. José Lopes Correia o grave defeito de excluir os restantes 
Senhores Vereadores dos assuntos e que o presente assunto apenas vinha à reunião da Câmara 
para ratificação, pelo que, Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, se sentia mal tratado. ----
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que não era verdade o que o Senhor Dr. José 
Manuel Borges da Silva tinha acabado de afirmar visto que, em relação ao protocolo, só na 
véspera da sua celebração é que teve conhecimento da vinda a Nelas do Senhor Presidente da 
Administração Regional de Saúde do Centro, pelo que pedia desculpa por não terem sido feitos 
convites e que a viatura cedida pela Câmara Municipal de Nelas ao Centro de Saúde de Nelas 
ainda estava a ser adaptada de acordo com o pedido do referido Centro de Saúde de Nelas. 
Afirmou também que em relação à inauguração da Capela da Urgeiriça, recebeu um convite 
dirigido a ela própria e ao Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques e que os 
Senhores Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Presidente 
da Assembleia Municipal, Eng.º José António Neves Pereira, foram convidados 
telefonicamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, em relação à Casa de Malta do 
Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, questionou o Executivo no sentido de saber porque é 
que não tinha vindo a reunião de Câmara a desvinculação do protocolo celebrado entre o 
Município de Nelas e o Ministério da Agricultura. ------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou a desvinculação 
do referido protocolo, a celebrar no âmbito das competências da Associação de 
Desenvolvimento do Dão, realçando o facto de esse protocolo não ter sido celebrado porque 
continha cláusulas que eram prejudicais para o Município, concretamente, a Câmara ia lá fazer 
obras e depois se essa Casa fosse vendida, o Município não tinha direito de preferência. ---------
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---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva requereu que o Executivo Municipal 
lhe mostrasse todos os documentos da substituição dos investimentos que eram para ser feitos 
na referida Casa da Malta, por outros investimentos e uma explicação sobre a verba de, pelo 
menos 40.000 euros, que estava na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do 
Centro, disponível no âmbito do Terceiro Quadro Comunitário de Apoio e cuja previsão de 
gastos seria para um parque de desportos radicais na Quinta do Pomar. -----------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou que o Município de Nelas candidatou-se com 
quatro projectos, que não foram contemplados. ----------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que não sabia nada disso. -----
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos lamentou não ter tido 
conhecimento do protocolo celebrado com a Administração Regional de Saúde, que este 
assunto devia ser acautelado, deviam ter sido vistas as condições em que a Câmara cedeu a 
viatura e que, de futuro, a Senhora Presidente devia acautelar a legalidade deste tipo de 
concessões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente leu e explicou parte do protocolo, atrás descrito. Afirmou que a 
viatura cedida ao Centro de Saúde de Nelas continua a ser propriedade da Câmara Municipal. 
Afirmou também que o protocolo em análise foi elaborado pelos juristas da Administração 
Regional de Saúde, que era igual para todas as Câmaras Municipais, que a viatura ia ser bem 
utilizada e que, de futuro, o Executivo Municipal ia tentar fazer novas parcerias. ------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que era suigeneris que a 
Autarquia estivesse a financiar um organismo do Estado, mas que esta questão devia ser 
previamente discutida em reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que a autarquia não estava a financiar um 
organismo do Estado, mas que era uma colaboração com outras entidades e que ia haver mais 
parcerias com outros organismos. -------------------------------------------------------------------------- 
----- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que havia uma falta da 
Senhora Presidente, reiterada desde o início do presente mandato, que, até está bem visível pela 
forma como os Senhores Vereadores da Oposição se sentam na Mesa das reuniões da Câmara. -
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Cooperação celebrado entre 
a Câmara Municipal de Nelas e a Administração Regional de Saúde do Centro � Subregião de 
Viseu, atrás descrito, com a ressalva de que faltava na cláusula segunda a expressão �cedência 
gratuita e temporária.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2.CORPO NACIONAL DE ESCUTAS � AGRUPAMENTO S. SEBASTIÃO, DE 
LAMEGO � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o Ofício-Circular n.º 47/08, datado de 25 de Novembro de 2008, do Corpo 
Nacional de Escutas � Agrupamento S. Sebastião, de Lamego, que a seguir se transcreve: -------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Agradecimento ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vem este Agrupamento S. Sebastião, do Corpo Nacional de Escutas, agradecer 
encarecidamente a V.ª Ex.ª o material promocional e honorífico que teve a bondade de oferecer 
para a nossa exposição a realizar nas Festas da Romaria de Nossa Senhora dos Remédios em 
2009.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
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6 � CONTABILIDADE 

 
6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Novembro de 2008, no total de 1.109.827,20 � (um milhão cento e nove mil 
oitocentos e vinte e sete euros e vinte cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total 
de 44.415,92 � (quarenta e quatro mil quatrocentos e quinze euros e noventa e dois cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou autorização para que lhe fossem 
fotocopiados alguns documentos referentes a este ponto. ----------------------------------------------- 
6.2.PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO, DO ORÇAMENTO 
MUNICIPAL E DO MAPA DE PESSOAL PARA 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente a proposta das Grandes Opções do Plano, do Orçamento Municipal e do Mapa de 
Pessoal para o ano de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------
---- O Orçamento Municipal tem o valor, tanto na receita como na despesa, de 16.003.245 � 
(dezasseis milhões três mil e duzentos e quarenta e cinco euros) -------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que os documentos em análise foram enviados 
aos Senhores Vereadores na quarta-feira, dia 03 de Dezembro de 2008 e que só na sexta-feira, 
dia 05 de Dezembro de 2008, às 16,30 horas, é que o Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral enviou dois faxes a pedir mais documentos e os funcionários da Contabilidade tiveram 
que trabalhar até mais tarde em virtude de na segunda-feira seguinte, dia 08 de Dezembro de 
2008, ser feriado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral agradeceu aos Serviços da Contabilidade 
o serviço prestado e registava com apreço esse trabalho, mas que, pela leitura que ele fazia da 
lei e uma vez que a Senhora Presidente da Câmara tinha competências delegadas, entendia que 
havia documentos que deviam ser presentes às reuniões de Câmara, principalmente aqueles 
referentes às competências delegadas que têm implicações financeiras. -----------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que a gestão do pessoal é da competência própria da 
Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas fez uma breve explicação 
sobre os documentos em análise, realçando que foram contactados todos os Senhores 
Presidentes de Junta de Freguesia e que, dentro do possível, estavam salvaguardados os pedidos 
dos referidos Senhores Presidentes de Junta. -------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva pediu esclarecimentos relativamente à 
junção do Mapa do Pessoal nas Grandes Opções do Plano e no Orçamento, visto que pela 
leitura que fazia da Lei n.º 12-A/2008, entendia que eram coisas distintas. --------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
afirmaram que também tinham tido essa dúvida e essa discussão, mas que por informações que 
tinham de funcionários que estiveram em Coimbra, no Centro de Estudos e Formação 
Autárquica, numa acção de formação sobre a referida lei, era entendimento que os três 
documentos, Grandes Opções do Plano, Orçamento Municipal e Mapa de Pessoal para 2009, 
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deviam ser votados e aprovados em simultâneo. ---------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, na explicação que tinha dado sobre os documentos em 
análise, tinha acabado de confirmar que o Orçamento não era verdadeiro, visto haver receita 
ficcionada de três milhões de euros e que as contas do Orçamento não batiam certas com o 
empréstimo que tinham acabado de aprovar na presente reunião. Afirmou também que as fossas 
sépticas do Concelho estavam num estado lastimável e que o Orçamento só contemplava 
60.000 euros para a obra da Fossa Séptica da Urgeiriça. Afirmou também que nas despesas 
correntes havia um acréscimo de 50.000 euros, apesar do Executivo Municipal ter sido alertado 
para reduzir as despesas e que se estava a passar de despesas correntes para despesas 
estruturais. Afirmou ainda que a Câmara já tinha trezentos e dez funcionários e fez várias 
considerações relativamente às verbas destinadas para os Centros Educativos e enumerou 
diversas despesas referentes à ampliação das zonas industriais do concelho. ------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou que, de facto, 
havia uma �almofada� de cerca de três milhões de euros nas receitas pois contava receber um 
milhão de euros dos fundos comunitários do QREN e um milhão e oitocentos e dez mil euros 
do empréstimo acabado de aprovar. Explicou também outros casos de outras obras a realizar 
com verbas já definidas e com verbas que hão-de vir do empréstimo e do QREN. -----------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva solicitou diversos 
esclarecimentos e manifestou algumas dúvidas, que foram prestados pelo Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. ------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que havia uma �almofada� 
escondida de cerca três milhões de euros, que havia um empolamento de verbas de Vendas de 
Terrenos a Famílias de um milhão e quinhentos mil euros, que o Orçamento estava empolado 
em cerca de três milhões de euros para o Executivo fazer o que quisesse tendo como objectivo 
ganhar as próximas eleições autárquicas. Elencou uma serie de obras que ainda não foram feitas 
e que era um Orçamento que não defendia os interesses do Concelho. -------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o Mapa do 
Pessoal para 2009, realçando os casos dos POC,s, casos de contratados com contratos que 
estavam a acabar, que não havia criação de novos lugares e que todos os funcionários eram 
promovidos com equidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente explicou que, com a extinção do Quadro do Pessoal e com a criação 
do Mapa do Pessoal, estavam assegurados todos os lugares do antigo Quadro e que a Câmara 
Municipal de Nelas é das Câmaras que mais contratos faz quando acabam os POC,s ao seu 
serviço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu parte da informação relativa ao 
Mapa de Pessoal, e afirmou que se for criado este Mapa de Pessoal deixam de haver POC,s na 
Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que havia semelhança de 
empréstimos, que os Senhores Vereadores do Partido Socialista contestavam a ausência de 
obras e pediu para ficar em acta o seu protesto pela forma mal educada como a Senhora 
Presidente e os Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Dr. Manuel 
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da Conceição Maqrues o interrompem quando ele intervém, obstaculizando as suas 
intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou, em defesa da honra, que se 
alguém era mal educado era o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, porque lançava 
para o ar atoardas e insinuações. ----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, propôs que os documentos em análise fossem retirados, para serem 
reformulados e fossem presentes a uma próxima reunião, extraordinária, da Câmara. Fez várias 
considerações sobre vários eventos já realizados e que só agora iam ser cabimentados. Afirmou 
que a proposta deste Orçamento era de dezoito milhões e quinhentos mil euros, ou seja, o dobro 
do ano passado. Fez várias pedidos de esclarecimento sobre várias obras e questionou de onde 
provinha o dinheiro para as mesmas. Afirmou também que do lado das receitas o Orçamento 
era uma ilusão porque nunca se obterá esse valor e que na parte das despesas, as mesmas, 
provavelmente, irão ser ultrapassadas, daí precisarem da tal �almofada�. Em relação ao Mapa 
do Pessoal para 2009, afirmou que o que estava em causa era mesmo estarem comprometidas as 
promoções dos funcionários e que os Senhores Vereadores do Partido Socialista eram a favor 
de uma política de rigor. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges 
Amaral e Dr.ª Natália Henriques Coelho apresentaram a proposta que a seguir se transcreve: ---
---- �1. Mais uma vez a Senhora Presidente da Câmara e o executivo que lidera, não tiveram 
nenhuma preocupação de encontrar soluções equilibradas e consensuais, aceites por nós e que 
não pusessem em causa os interesses do concelho, numa postura de autismo, arrogância e falta 
de diálogo, que tem caracterizado a forma como se relaciona com o s vereadores da oposição, 
em especial do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Com esta atitude é legítimo questionar se, de facto, as reais intenções deste executivo e da 
Senhora Presidente são a aprovação dos documentos agora em apreciação, que reportamos de 
essenciais para a vida do município, ou apenas encontrar álibis e justificações para a sua não 
aprovação, tentando fazer dos vereadores do PS os �bodes expiatórios� da sua incapacidade 
política e de gestão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. As Grandes Opções do Plano traduzem as opções deste executivo, na concretização que 
entende fazer do seu programa eleitoral, sufragado em 2005, portanto, não sendo as nossas, não 
merecem o nosso voto favorável. No entanto não inviabilizamos a sua concretização, pelo que 
nos abstemos na sua votação. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Apenas porque, no exercício do nosso mandato, cumpre-nos também a responsabilidade de 
fiscalizar os actos do executivo, gostaríamos de ser esclarecidos das razões porque constam 
deste documento rubricas relativas a custos ocorridos em anos anteriores, nomeadamente a 
Festa do Município de 2008, a Feira do Vinho de 2008 e a Feira Medieval de Canas de 
Senhorim de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Gostaríamos também que nos esclarecessem de que outras rubricas constantes deste 
documento se referem a custos de anos anteriores, para além das acima enunciadas e também a 
razão porque consta com valor nulo, para 2009, uma das obras indicadas para justificar o 
pedido de empréstimo, concretamente o Centro Educativo de Senhorim. ----------------------------
---- 3. Lamentamos que na proposta do executivo continue a ser completamente ignorada a 
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maior necessidade do concelho em termos de infra-estruturas, as ETAR,s, com excepção de 
uma na Urgeiriça, da responsabilidade da EDM. ---------------------------------------------------------
---- Lamentamos também que, das propostas apresentadas pelos vereadores do Partido 
Socialista para o ano de 2007, a quase totalidade foi ignorada, apesar de aceite e validada em 
reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Em relação ao Orçamento Municipal, entendemos tratar-se de um documento irrealista, 
irresponsável e eleitoralista, pois está completamente desajustado do que é a realidade das 
contas do município, expressas nos Orçamentos dos últimos anos e da Execução, em termos de 
receita e de despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Irrealista, porque aponta valores da Receita impraticáveis, inflacionado em mais de 4 
milhões de euros, com um acréscimo global de 40%, em relação ao ano de 2008. -----------------
---- Concretamente nas rubricas de Vendas de Bens de Investimento, são completamente  
ilusórios os valores orçamentados para Vendas de Terrenos a Empresas (502.500 �), Vendas de 
Terrenos a Famílias (1.110.000 �) e Vendas de Habitações a Famílias (550.000 �). ---------------
---- Também no que se refere a Transferências de Capital, provenientes de Comparticipações no 
QREN, através do PO Centro, está orçamentado o valor máximo possível de comparticipação, 
que apenas será concretizado faseadamente, à medida que os projectos se encontrem em 
execução, o que não acontecerá seguramente na sua totalidade em 2009. ----------------------------
---- Irresponsável porque com um valor tão elevado para Despesa, se pode criar a ideia de haver 
disponibilidades para Investimento sem necessidade de cortar nas despesas correntes, que se 
mantêm ao mesmo nível de 2008 (mais de 8.100.000 �), o que é falso. ------------------------------
---- Isto levaria, em nosso entender, a gastos acima das possibilidades financeiras do município, 
com possível enquadramento orçamental, o que levaria a um aumento incontrolável do 
endividamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Eleitoralista porque em ano de eleições este executivo pretenderia dar uma ideia de 
dinamismo e concretização de obra, que ao longo dos vários anos de mandato não mostrou, 
sugerindo um volume de obras a realizar já no próximo mandato, pois a sua esmagadora 
maioria nem sequer se iniciaria no mandato actual, ficando para os vindouros os compromissos 
e as dívidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Manda a prudência, que se orçamente apenas o que tem forte possibilidade de se receber e 
que se prometa o que com alguma certeza se possa concretizar, pelo que propomos que o 
Orçamento Municipal para 2009 seja revisto e ajustado o seu valor global e das várias rubricas 
que o compõem, em especial as acima indicadas e outras, cujas verbas se encontrem também  
desajustadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. A memória justificativa das Grandes Opções do Plano refere uma �diminuição efectiva 
do valor das transferências financeiras� por parte do Governo, que não coincide com os valores 
apresentados no orçamento da receita, no qual aquelas transferências têm um acréscimo de 
4,6%, para só falar no FEF. Recomendamos, por isso, seja rectificado aquele documento. -------
---- 6. Sobre o Mapa de Pessoal, também ele é claramente um documento demagógico, 
irresponsável e de mera propaganda e a sua concretização, em nosso entender, poria em causa o 
equilíbrio financeiro do município e a continuidade da garantia de estabilidade dos postos de 
trabalho dos actuais colaboradores da autarquia. ---------------------------------------------------------
---- Com efeito esta proposta assenta nos mesmos pressupostos que a revisão do quadro de 
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pessoal sugerida há um ano atrás e que a Câmara não aprovou. ---------------------------------------
---- Assim, parece-nos claramente irrealista a proposta de alargamento do mapa de pessoal 
apresentada, criando um total de 310 postos de trabalho. Não foi apresentada adequada 
justificação para fundamentar esta proposta e não avaliado o impacto financeiro nas contas da 
autarquia no futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A avaliar pelos valores sugeridos no Orçamento, os custos com pessoal ultrapassarão os 
4.150.000 �, mais 20% do que no ano anterior e mais 50% do que em 2005. Com esta evolução, 
rapidamente se esgotaria a capacidade de crescimento da massa salarial, comprometendo num 
futuro próximo, as justas promoções e progressões na carreira de todos os funcionários, sendo 
mesmo previsível, para não dizer inevitável, uma inversão nesta tendência, com os 
constrangimentos que daí adviriam. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Não contem connosco para criar cenários de ilusão, quando o que está em risco é a 
viabilidade da própria autarquia e do concelho, transpondo-se assim, também neste caso, as 
dificuldades para quem vier a seguir. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Por isso propomos que a proposta de mapa de pessoal apresentada seja adequada às reais 
necessidades e possibilidades da autarquia e seja presente a uma próxima reunião de Câmara, 
após reformulação, bem assim como o Orçamento.� ---------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques fez várias contas para demonstrar 
como vai ser possível obter receitas provenientes da venda de lotes de loteamentos e leu uma 
deliberação da acta da reunião ordinária pública de 30 de Setembro de 2008, onde foi pedido 
aos Senhores Vereadores da Oposição para apresentarem propostas para elaboração do 
Orçamento para o ano de 2009 e afirmou ainda que os referidos Senhores Vereadores estavam a 
seguir uma política do �bota abaixo�. ---------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que, em relação à deliberação 
de 30 de Setembro de 2008, tinha agendado o assunto da Quinta de Cima, da Lapa do Lobo, 
que tinha ficado o compromisso de fazer obras nessa Quinta e questionou onde estava essa obra 
inscrita no Orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva tinha feito uma proposta para a elaboração do Orçamento 
Municipal de 2009 e que tinha sido contemplada. Afirmou também que o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral não fez nada em relação ao Orçamento para 2009, não falou com 
os Senhores Presidentes de Junta, não falou com ninguém, que tinha dificuldade em fazer 
política e que não apresentou nenhuma proposta, conforme lhe tinha sido solicitado na reunião 
ordinária pública de 30 de Setembro de 2008. ------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que foi o Executivo Municipal 
que herdou o mandato para gerir e que não tinha sido o Partido Socialista. --------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, em resposta à proposta 
apresentada pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, falou nas obras das ETAR,s e 
na Venda de Bens de Investimento, falou sobre o Mapa de Pessoal e realçou que o Governo 
acabou com as receitas dos contadores e que as transferências do Estado são cada vez menores. 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques requereu que o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral apresentasse naquela reunião a sua proposta de Orçamento e 
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afirmou que o referido Senhor Vereador estava a boicotar a proposta de aprovação do 
Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que depreendia da proposta apresentada pelo 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral que era para retirar da reunião a proposta de 
Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou que a questão da 
�almofada� não tinha sido esclarecida, que as verbas eram exageradas, que se fizesse uma 
análise correcta, uma revisão e uma reformulação de todo o documento do Orçamento. ----------
---- A Senhora Presidente da Câmara pediu aos Senhores Vereadores da Oposição para 
apresentarem propostas concretas. ------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos pediu para o Executivo 
Municipal fazer um estudo para analisar se o número de pessoal que está no Mapa de Pessoal 
era mesmo preciso. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que o número de pessoas constantes do Mapa de Pessoal 
eram mesmo precisas, que o Mapa de Pessoal, elaborado pela Secção de Pessoal, era a 
continuação do Quadro de Pessoal, que devia haver seriedade e que os Senhores Vereadores da 
Oposição não deviam só falar mal e que deviam ler, com atenção, o Mapa de Pessoal. -----------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Executivo Municipal, em 
vez de fazer um estudo sério sobre as implicações financeiras do Mapa de Pessoal, estava com 
demagogias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que havia pessoas que tinham acabado o contrato, que se 
tinham ido embora e que havia tectos sobre as despesas com pessoal. -------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que, de futuro, todos os anos 
ia haver aumento de POC,s, apesar da Lei dizer que a despesa com o pessoal de um 
determinado ano não poder ser superior às despesas do ano anterior, mas que havia cada vez 
mais pessoal em novas rubricas. Questionou ainda o Executivo Municipal no sentido de saber 
para quando a implementação do Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho. -------------------
---- A Senhora Presidente informou o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva que 
esse problema ficará resolvido a partir de Janeiro de 2009. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques elencou as obras feitas no edifício 
em construção junto das Novas Oficinas, para o apoio social dos Trabalhadores da Câmara 
Municipal de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Posta à votação a proposta do Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, atrás descrita, 
para retirar este assunto da Ordem de Trabalhos, foi a mesma aprovada, por maioria, com três 
votos contra, da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Manuel da 
Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e quatro votos a favor, dos 
Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Dr. José Manuel Borges da Silva, 
Adelino José Borges Amaral e Dr.ª Natália Henriques Coelho. ---------------------------------------
---- Mais foi deliberado, por unanimidade, convocar uma reunião extraordinária, a realizar em 
11 de Dezembro de 2008, pelas 15 horas, considerando-se convocados todos os Senhores 
Vereadores, desde a presente data. ------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu a declaração de voto, que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Considerando, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- a) Que a votação em conjunto dos 2 assuntos em referência não respeita o que legalmente 
está consagrado (vide arts. 4.º e 5.º/3, da Lei n.º 12-A/2008, de 27/2, referindo que são assuntos 
distintos o orçamento e o quadro de pessoal; ------------------------------------------------------------- 
---- b) Que o orçamento não reduz o montante das despesas  correntes dos exercícios anteriores; 
---- c) Que o orçamento em apreciação se destina apenas a um período de 9 meses, período que 
decorrerá até ás próximas eleições autárquicas de Setembro/Outubro próximo; --------------------
---- d) Que a Sr.ª Presidente e seus permanentes vereadores já deram sobeja nota de como estão 
dispostos a gerir a autarquia, sem qualquer rigor ou execução de uma estratégia séria de futuro 
nas mais variadas áreas, sem qualquer consensualização democrática, com amiguismo e 
exclusiva  defesa apenas por parte daqueles que já se encontram, pelos interesses seus ou dos 
seus familiares próximos, dependentes do orçamento municipal; ------------------------------------- 
---- e) Que um orçamento com uma previsão de receita de mais de 16.000.000 � (contra os 
cerca de 11.000.000 � das execuções orçamentais anteriores), a que querem acrescer um 
empréstimo de 2.500.000 �, não é realista na óptica da defesa do interesse público, ou seja, na 
gestão rigorosa das obras, dos projectos e do futuro do Concelho de Nelas, até em termos de 
respeito pelas novas gerações, já que muitos encargos (a que não corresponderá receita), se 
transformariam em despesa estrutural da Câmara, como seria o aumento dos encargos com 
pessoal (passando-se para cerca de 360 trabalhadores com a proposta do Quadro do Pessoal); ---
---- f) Que a Sr.ª Presidente e seus permanentes vereadores não têm maioria na Câmara, o que 
lhes imporia um maior diálogo e espírito democrático, para bem do Concelho de Nelas; ---------
---- g) Que faltam apenas 9 meses para que o povo do Concelho se manifeste acerca das 
propostas da Sr.ª Presidente e seus permanentes vereadores, apoiando-as ou não; ------------------
--- Por isso votei a favor a proposta do Partido Socialista, porque de outro modo votaria contra 
esta proposta apresentada e referida em epígrafe.� ------------------------------------------------------  
    

7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.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  
7.1.1.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 28 de Novembro de 2008, constantes na relação elaborada 
pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1.2.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 28 de Novembro de 2008, constantes na relação 
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elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
AUTORIZAÇÕES/ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LOTEAMENTOS, 
DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E 
OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos/comunicações prévias, 
autorizações/alterações de utilização, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, 
informações prévias e outros, entrados nos Serviços de Obras Particulares no período 
compreendido entre 17 e 28 de Novembro de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector 
de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. -------- 
7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 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 28 de Novembro de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo V), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------------
7.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: SANTAR. REQUERENTES: ANTÓNIO JOSÉ 
CUNHA FERREIRA E TATIANA ISABEL CUNHA FERREIRA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 13 de Novembro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Registo n.º 
1491, de 12/11/2008. Local: Santar. Requerentes: António José Cunha Ferreira e Tatiana Isabel 
Cunha Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de doação, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, sito ao �Alto da Catana�, artigo 66, localizado em Santar, sendo ½ 
a favor de cada um. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------------------------  
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de 
compropriedade de prédio rústico sito ao �Alto da Catana�, artigo 66, Freguesia de Santar, em 
que são requerentes António José Cunha Ferreira e Tatiana Isabel Cunha 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 
dezoito 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, 
 

_______________________________________ 
 

O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 


