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ACTA Nº. 6 
                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E CINCO 
DE MARÇO DE DOIS MIL E OITO 

 
---- Aos vinte e cinco dias do mês de Março 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 maioria, com seis votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr.ª 
Natália Henriques Coelho, Dr. José Manuel Borges da Silva Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas e uma abstenção, do Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, a acta da reunião 
ordinária realizada em 11 de Março de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da 
reunião, para efeitos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que se absteve na votação da acta 
da reunião ordinária de 11 de Março de 2008 em virtude de não ter estado presente na referida 
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 290.156,50 � (duzentos e noventa mil cento e 
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos); - De operações extra orçamentais: 161.428,52 � 
(cento e sessenta e um mil quatrocentos e vinte e oito euros e cinquenta e dois cêntimos). ------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos para serem incluídos na Ordem do Dia. ---------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou o requerimento, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Serviços de Higiene, Saúde e Segurança no local de trabalho dos trabalhadores do 
Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pelas razões constantes do meu agendamento de 13/02/2007, requeiro a V.ª Ex.ª informação 

id9621031 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-03-2008 

 

2 

acerca  da criação efectiva do serviço acima referido, ou do ponto de situação com vista à sua 
criação.� --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva, que irá responder ao seu pedido assim que seja tecnicamente possível, visto que vai sair 
legislação específica sobre o assunto, pelo que, de seguida, o referido Serviço vai ser 
implementado com recurso a uma empresa externa. ----------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva reafirmou que, sendo a Senhora 
Presidente da Câmara médica, era inadmissível e lamentável, que o Município de Nelas não 
estivesse dotado dessas medidas, que os funcionários não tivessem os Serviços de Higiene, 
Saúde e Segurança no local de trabalho e sem exames médicos. -------------------------------------- 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, FREGUESIA DE 
AGUIEIRA. ALARGAMENTO DA RUA DO SALGUEIRO � EXPROPRIAÇÃO � JOSÉ 
PEREIRA DA SILVA - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 18 de Março de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Beneficiação/Reparação de Estradas Municipais, Freguesia de Aguieira. Alargamento da 
Rua do Salgueiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Face à necessidade em alargar a Rua do Salgueiro, na Freguesia de Aguieira e havendo um 
proprietário disponível para ceder a área necessária para o alargamento pretendido, solicito a 
V.ª Ex.ª autorização para adquirir uma parcela de terreno de José Pereira da Silva, morador na 
Rua do Salgueiro, n.º 20, contribuinte n.º 129969907, nas seguintes condições: -------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
 Na parcela a ocupar com o alargamento do caminho existe um muro. 

Com o alargamento é necessário refazê-lo. 
 
 
 
610,00 � 

Terreno (vinha) 72  5,00 � 360,00 � 
Oliveiras 5 50,00 � 250,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo, 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 Pereira da Silva, pela quantia de seiscentos e dez euros, necessário à 
obra de: �Beneficiação/Reparação de Estradas Municipais, Freguesia de Aguieira. Alargamento 
da 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG.CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � MARIA EUGÉNIA PAIS LOPES SEIXAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 17 de Março de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
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---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). -------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram a proprietária Maria 
Eugénia Pais Lopes Seixas, contribuinte n.º 142685429, residente na Rua do Cruzeiro, n.º 37, 
Vilar, 3515-785 Lordosa, Viseu, que acordou o seguinte: ---------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

2 Com a abertura da Variante da Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno da proprietária a área de 348 m2. A proprietária não aceita ficar 
com a área sobrante e propôs a aquisição de toda a parcela.  

 
 
 
6.000,00 � Terreno (vinha) 880 5,00 � 4.400,00 � 

Oliveiras 23 50,00 � 1.150,00 � 
Poço 1 450,00 � 450,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo, 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, na totalidade, do terreno atrás 
referido, de que é proprietária Maria Eugénia Pais Lopes Seixas, pela quantia de seis mil 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 
 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. ----------- 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E 
OITO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � PERMUTA DE TERRENO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE NELAS E A FIRMA CARLOS CABRITA CONSTRUÇÕES, LD.ª � 
RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 31/07/2007 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Março de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) � Permuta de terreno entre o Município de Nelas e 
Carlos Cabrita Construções, Lda. Rectificação da reunião de 31/07/2007. ---------------------------
---- Em reunião de 31/07/2007 a Câmara Municipal de Nelas, deliberou permutar com a 
empresa Carlos Cabrita Construções, Ld.ª, vários artigos e parte dos artigos 2630, com a área 
total de 7.000 m2 e 2651, com a área total de 13.800 m2. -----------------------------------------------
-------------- Em seguimento dessa deliberação, estes serviços procederam ao destaque das áreas 
a ceder que constituem actualmente os artigos 3463, com 2.652 m2 e o artigo 3459, com 9.678 
m2, de  acordo com o quadro seguinte: -------------------------------------------------------------------- 
Aprovado em 31/07/2007, ceder parte dos artigos  O processo de destaque deu origem a novos artigos 

Artigo / Área total A ceder m2 Artigo Área m2 
2630 � 7.000 m2 2.652 m2 3463 2.652 m2 
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2651 � 13.800 m2 9.678 m2 3459 9.678 m2 
---- Á superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada na reunião ordinária 
pública realizada em 31 de Julho de 2007, autorizando a cedência dos terrenos, que a seguir se 
indicam, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás 
descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo Freguesia Localização Área m2 Obs 
3463 Vilar Seco Corga 2.652  
2632 Vilar Seco Val de Vinagre 4.600  
2634 Vilar Seco Val de Vinagre 1.300  
2648 Vilar Seco Chão do Carneiro 1.000  
3459 Vilar Seco Val de Vinagre 9.678  
2660 Vilar Seco Val de Vinagre 3.300  
2661 Vilar Seco Val de Vinagre 3.300  

 Total  25.830  
---- Está conforme. ---- 

Divisão Administrativa e Financeira do Município de Nelas, 18 de Abril de 2008, 
O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira, 
 

_______________________________________ 
 
 
 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva ---------------- 

 
3 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E 
OITO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
�3.1.AQUISIÇÃO DE TERRENO EM VILAR SECO A MARIA FERNANDA DA CRUZ 
GONÇALVES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Terreno em Vilar Seco � Aquisição. -----------------------------------------------------------------
---- I. Em seguimento das ordens de V. Ex.ª para se estudar a possibilidade de rentabilização de 
um terreno localizado em Vilar Seco com vista à sua aquisição, informo V. Ex.ª do seguinte: ---
---- - O terreno é propriedade da �Irmã� Maria Fernanda da Cruz Gonçalves e localiza-se na 
Zona Urbana de Vilar Seco. Constitui o Art.º 2049 e tem a área de 30.200,00 m2. Confronta a 
Norte com Francisco L. Faria, a Sul com Caminho, a Nascente com Maria da Glória P. P. 
Novais e Poente com Caminho. ----------------------------------------------------------------------------
--- 1. Resumo histórico: --------------------------------------------------------------------------------------
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---- Face à necessidade de se expropriar uma parcela deste terreno para construção de novo 
acesso ao futuro Centro de Dia de Vilar Seco, contactou-se a proprietária que não concordou 
com a divisão do terreno que a estrada iria causar. No entanto, concordou com a sua venda na 
totalidade, pelo valor de 190.000,00 �, depois de difíceis negociações. De notar que no início do 
processo a proprietária exigia 300.000,00 �. --------------------------------------------------------------
---- 2. Estudo prévio de eventual ocupação do terreno: -------------------------------------------------
---- Estes Serviços elaboraram um estudo prévio de uma possível ocupação do terreno que 
conduziu ao seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Dada a sua localização em zona urbana, é possível rentabilizar o terreno com base no 
arruamento previsto para acesso ao futuro Centro de Dia, através de um loteamento sem obras 
de urbanização, já que o arruamento constitui uma intenção do Executivo, com ou sem 
aquisição do terreno. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, elaborou-se um estudo de loteamento, que ocupará as margens deste arruamento, 
constituído por 16 lotes, cujas áreas variam de 295,00 m2 a 1.078,00 m2, sendo o mais pequeno 
destinado a destacar uma habitação existente no terreno e que se encontra em perfeito estado de 
habitabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) A área total dos lotes é de 11.378,00 m2, prevendo-se a sua venda ao preço unitário de 25 
�/m2, valor que se considera justo face ao mercado actual para lotes infraestruturados. Deste 
modo, o previsível valor total de venda será 11.378,00 m2 x 25�/m2 = 284.450,00 �. --------------
---- c) O loteamento e arruamento ocuparão a área de 13.749,00 m2, ficando a área restante livre 
para a construção dos equipamentos pretendidos para o local � Parque de Merendas e um 
Polivalente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Aquisição: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Área do terreno: 30.200,00 m2; Construção existente: 75 m2; Valor pretendido pela 
proprietária: 190.000,00 �; ----------------------------------------------------------------------------------
---- b) A construção existente é constituída por sala, cozinha, 2 Quartos e 1 Casa de Banho. É 
de construção simples, mas reúne as necessárias condições de habitabilidade. Deste modo o seu 
valor estima-se em: 75 m2 x 300,00 �/ m2 = 22.500,00 �. ----------------------------------------------
---- Com o valor de compra proposto de 190.000,00 �, depois de deduzido o valor estimado 
para a casa (167.500,00 �), o valor unitário do terreno é de cerca de 5,50 �/ m2. -------------------
----  4. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- - O preço unitário do terreno enquadra-se dentro dos valores normais praticados no 
concelho para terrenos inseridos em zona urbana. -------------------------------------------------------
---- - A sua aquisição irá permitir a abertura de grande parte do arruamento de acesso ao futuro 
Centro de Dia, além de deixar livre uma área significativa, cerca de 16.000,00 m2, para a 
implantação de equipamentos. ------------------------------------------------------------------------------
---- - Localiza-se numa zona alta da povoação, com boa integração paisagística, o que 
pressupõe viabilidade na venda dos lotes a criar. --------------------------------------------------------
---- - O valor de venda dos lotes prevê-se ser superior ao da aquisição, o que poderá contribuir 
para a construção dos equipamentos pretendidos. --------------------------------------------------------
---- Face ao exposto, julga-se que a aquisição do terreno pelo valor de 190.000,00 � trará 
vantagens para o Município. No entanto V. Ex.ª superiormente decidirá. ----------------------------
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
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---- A Senhora Presidente da Câmara explicou detalhadamente o assunto, realçando que as 
negociações não foram fáceis e pediu autorização à Câmara para o Senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Vilar Seco, presente na sala, interviesse, se fosse necessário prestar alguns 
esclarecimentos sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------
---- Assim, de seguida, interveio na reunião o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar 
Seco, que afirmou que o terreno estava situado numa bela zona de Vilar Seco, que o mesmo era 
necessário para o futuro acesso ao Centro de Dia e a parte sobrante podia ser aproveitada para 
fazer lotes para construção urbana, o que muito contribuiria para o desenvolvimento daquela 
freguesia e para a fixação de pessoas em Vilar Seco. Afirmou, ainda, que o terreno também 
dava para a construção de um novo polidesportivo, o que se tornava mais económico do que 
colocar um novo piso no polidesportivo existente. ------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva questionou o Executivo Municipal no 
sentido de saber o seguinte: sendo a justificação daquela aquisição o acesso ao Centro de Dia de 
Vilar Seco, então para quando a construção desse Centro de Dia e questionou também se era até 
ao final do presente mandato. -------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva que a construção do Centro de Dia de Vilar Seco já tinha a viabilidade social aprovada e 
que tinha esperança que venha a ter viabilidade financeira ainda este ano. --------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que sendo esta política de 
aquisição de terrenos para construção urbana destinado a residentes no concelho, questionou se 
existia um levantamento das necessidades habitacionais do concelho e se o preço de venda dos 
lotes de 25�/m2 tinha sido ponderado. ---------------------------------------------------------------------
---- Interveio novamente o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco tendo 
afirmado que este preço de 25�/m2 era um preço acessível para fixar pessoas em Vilar Seco e 
que, a venda destes terrenos iria gerar receitas, para fazer novas infraestruturas e novos 
equipamentos naquela freguesia. ---------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que elogiava aquela operação 
imobiliária, que ia votar favoravelmente, mas entendia que a Câmara devia pedir um parecer 
jurídico à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro para analisar a 
abrangência de toda aquela operação imobiliária e que, para a venda dos lotes se deviam 
estabelecer critérios. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco informou que na venda dos lotes 
primeiro iria ser dada prioridade aos residentes de Vilar Seco e depois aos cidadãos de fora. ----
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que não via necessidade de 
ser solicitado parecer jurídico à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro, uma vez que a Lei n.º 5-A/2002 e o Dec.Lei n.º 555/99 regulam as competências da 
Câmara nestas áreas de operações de loteamento, pelo que a sugestão do Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva, era uma manobra dilatória, para atrasar todo o processo da 
compra do terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que ia votar favoravelmente 
aquela aquisição e que tinha sugerido a solicitação de parecer jurídico à CCDRC, apenas para 
salvaguardar e para ficar mais confortável na sua votação. ---------------------------------------------  
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---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista iam aprovar, com agrado, a aquisição daquele terreno. Afirmou também que 
o pedido do parecer jurídico solicitado pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva 
era pertinente visto que os dois distintos juristas, presentes na reunião, deviam estar 
interessados no cumprimento da lei em relação àquela operação de loteamento e reafirmou 
ainda que os Senhores Vereadores do Partido Socialista ficavam contentes com aquela 
aquisição. Afirmou ainda, em relação à construção do Centro de Dia de Vilar Seco, que era uma 
obra que fazia falta, em virtude de termos uma população cada vez mais envelhecida, pelo que 
esta obra era prioritária. Mais declarou que a obra devia ser feita através do QREN, que a 
Senhora Presidente da Câmara devia repensar o projecto e que ele se oferecia para ajudar a 
desbloquear a situação para se conseguir o apoio financeiro, visto que o Programa PARES 
estava parado e os Senhores Vereadores do Partido Socialista também estavam disponíveis para 
aprovar a alteração orçamental necessária à realização da obra. Disse, ainda, que era importante 
que ficassem disponíveis mais aqueles dezasseis lotes para construção urbana. --------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas congratulou-se com a 
posição assumida pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista visto que inicialmente o 
Governo tinha votado contra a candidatura daquele projecto no Programa PARES. ---------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral colocou algumas questões 
acerca da aprovação do projecto da construção do Centro de Dia de Vilar Seco, tendo o Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco explicado todo o processo da candidatura 
daquele projecto, tendo realçado que inicialmente o projecto foi inviabilizado e depois numa 
segunda fase foi aprovado. ----------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição do terreno atrás referido, 
propriedade de Maria Fernanda da Cruz Gonçalves, pelo valor de 190.000,00 �, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara congratulou-se com a aprovação daquela aquisição e 
informou os presentes que no dia seguinte a esta reunião irá ter uma reunião com a Irmã Maria 
Fernanda da Cruz Gonçalves para marcar a data da celebração da escritura de compra e venda. - 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques realçou o esforço, o empenho e a 
determinação na aquisição daquele terreno por parte da Senhora Presidente da Câmara, do 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco e do Senhor Eng. Luis Adelino Guerra 
Almeida Ferreira e que era contra o pedido do parecer jurídico à CCDRC porque esta aquisição 
era uma matéria que se enquadrava na legislação existente, pelo que considerava, a proposta 
deste pedido de parecer, uma manobra dilatória. ---------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco agradeceu a toda a Câmara a 
aprovação da aquisição do referido terreno. --------------------------------------------------------------  

---- Está conforme. ---- 
Divisão Administrativa e Financeira do Município de Nelas, 23 de Junho de 2008, 
O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira, 
 

_______________________________________ 
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4 � SUBSÍDIOS 

 
4.1.UNIÃO CULTURAL E RECREATIVA DO ROSSIO, DE CANAS DE SENHORIM. 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 17/D/2008, datado de 6 de Março de 2008, da União Cultural e 
Recreativa do Rossio, com sede na vila e freguesia de Canas de Senhorim, deste concelho de 
Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Apoio � agradecimento. ---------------------------------------------------------------------------------
---- A Direcção da Associação agradece o apoio concedido pela Câmara Municipal para a 
realização do Carnaval de Canas 2008.� ------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
4.2.IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO VISO, DE CARVALHAL REDONDO � 
SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA A ILUMINAÇÃO DO LARGO DA 
NOSSA SENHORA DO VISO � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 07 de Fevereiro de 2008, da Irmandade de Nossa Senhora do 
Viso, de Carvalhal Redondo, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Solicitação de apoio financeiro para a iluminação do Largo da Nossa Sra. do Viso -----------
---- Vimos por este meio solicitar a V.ª Ex.ª a atribuição de um subsídio à Irmandade de Nossa 
Senhora do Viso, da freguesia de Carvalhal Redondo, no âmbito da iluminação do Largo da 
Nossa Sra. do Viso, nesta mesma freguesia. Solicitamos assim, um subsídio no valor de 
19.102,17 �.� --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Irmandade de Nossa Senhora do Viso, de 
Carvalhal Redondo, o subsídio solicitado no valor de 19.102,17 �, para ajudar nas despesas com 
a iluminação do Largo de Nossa Senhora do Viso. ----------------------------------------------------- 
 

5 � DIVERSOS 
 
5.1.CONGREGAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ DE NELAS � CEDÊNCIA DE 
AUTOCARRO � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício datado de 05 de Março de 2008, da Congregação das Testemunhas de 
Jeová de Nelas, com sede na vila, freguesia e concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ----
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Agradecimento -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em nome da Congregação de Nelas das Testemunhas de Jeová, vimos por este meio 
agradecer a V.ª Ex.ª o apoio e colaboração prestada (cedência de autocarro da Câmara) para o 
evento espiritual, Assembleia de Circuito realizada em Valongo com o Tema �Faça todas as 
coisas para a glória de Deus� � 1 Cor. 10:31, que se realizou nos dias 16 e 17 do passado mês 
de Fevereiro de 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Esperamos continuar a contar com esse apoio incondicional, como o demonstrado de forma 
tão generosa e amável em outras circunstâncias. ---------------------------------------------------------
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---- Aproveitamos a oportunidade para lhe desejarmos um ano cheio de sucessos pessoais e 
profissionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.� ----
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------
5.2.DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO � ANÁLISE DAS 
HABILITAÇÕES DOS PROFESSORES DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR DO 1.º CICLO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 05491, datado de 8 de Fevereiro de 2008, da Direcção Regional de 
Educação do Centro, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ----------------------------
----- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------------
----- Análise das Habilitações dos Professores das Actividades de Enriquecimento Curricular do 
1.º Ciclo --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do assunto em epígrafe e de acordo com as Recomendações da Comissão de 
Acompanhamento do Programa (CAP) enviadas através do e-mail n.º 324/07, de 12 de Julho de 
2007, foi solicitado aos Agrupamentos de Escolas a listagem nominal dos docentes que se 
encontram a leccionar as Actividades de Enriquecimento Curricular e as respectivas 
habilitações. Estando o processo de recolha informática através do Modle concluído, bem como 
o processo de análise das habilitações académicas, informamos V.ª Ex.ª que todos os 
professores têm as habilitações de acordo com o Despacho n.º 12591/2006 (2.ª série), de 16 de 
Junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, este facto, que contribui para a qualificação deste Programa, e por reconhecer as 
dificuldades existentes no recrutamento destes professores, louvo o trabalho desenvolvido por 
todos os que estiveram envolvidos neste processo.� -----------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
 

6 - CONTABILIDADE 
 
6.1.APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2007 
---- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Dr Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, o qual explicou todo o assunto, tendo realçado que o relatório de gestão 
foi elaborado pelos diversos sectores do Município. ----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral teceu várias considerações acerca da 
Conta de Gerência, afirmou que ia entregar declaração de voto na qual era mais preciso na sua 
apreciação. Afirmou que aqueles documentos careciam e mereciam mais tempo para a sua 
apreciação. Afirmou também que havia algumas divergências em valores no balanço e na 
demonstração de resultados, que devia haver um dossier, em papel, com os documentos mais 
importantes. Afirmou também que na apreciação dos documentos, a política orçamental 
apresentada não era a sua, dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, logo não podiam 
fingir que estava tudo bem e que havia um erro de palmatória em ter sido posto no relatório de 
gestão de 2007 a aprovação da Carta Educativa que ocorreu já em 2008. Afirmou ainda que a 
demonstração de resultados revelava diminuição de receitas do Poder Central, não por via das 
Finanças Locais, mas porque o Executivo Municipal não tinha projectos nem candidaturas. -----
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---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral devia perguntar ao Poder Central onde estavam os projectos 
enviados pela Câmara Municipal de Nelas à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, como era o caso do projecto do Quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, entre outros. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que gostava que o Executivo 
Municipal se entendesse entre si e falassem todos a mesma linguagem. -----------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara respondeu ao Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral dizendo que havia empenho do Governo em aprovar os projectos do Município de 
Nelas, mas que o Governo também não tinha dinheiro. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, se fosse necessária a sua 
colaboração junto do Poder Central, também podia ajudar e questionou o Executivo Municipal 
no sentido de saber que candidaturas e que projectos tinham sido apresentados na Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e nos diversos Ministérios. Também 
afirmou que os Senhores Vereadores do Partido Socialista ficavam preocupados por este 
Executivo Municipal não apresentar candidaturas nem projectos. Questionou também o 
Executivo Municipal no sentido de saber, quais os projectos que, da presente Conta de 
Gerência, foram apresentados. Afirmou também, em relação ao balanço, que o Executivo 
Municipal diminuiu o valor do investimento e aumentou o valor do passivo e que em relação ao 
ano de 2006, aumentou o seu passivo em 64.000 euros. Afirmou também, em relação à 
execução do Plano de Actividades, que poucas ou nenhumas obras foram concretizadas, que 
havia um conjunto de obras prometidas para Canas de Senhorim e que não foram executadas, 
tal como as prometidas para Nelas, que também não foram executadas e que na rubrica 
referente à construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas, estavam inscritos 256 
euros. Disse ainda que na declaração de voto, que irá ler depois da votação, daria mais valores e 
lamentou que o Executivo tenha passado ao lado das oportunidades. Afirmou, também, que 
gostava de ver quanto é que a Câmara gastava e recebia na Educação, na Rede Social e na 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, visto que, segundo ele, a Câmara gastava mais do 
que aquilo que recebia. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que esses valores 
só serão possíveis de calcular quando existir contabilidade analítica. ---------------------------------
---- Seguidamente foi chamada à reunião a Senhora D.ª Célia Tavares que prestou alguns 
esclarecimentos aos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, tendo por base o fluxo de caixa, fez 
uma apreciação genérica da Conta de Gerência e fez uma análise comparativa com os últimos 
anos. Afirmou que da análise genérica que fazia, via tudo a subir excepto duas rubricas, que as 
receitas tinham subido de 2006 para 2007, tendo explicado esse aumento de receitas com 
valores lidos na referida reunião. Que o Município de Nelas tinha receitas próprias e que isso 
era bom, mas como baixaram as receitas provenientes do Estado, do FEF, para a Câmara de 
Nelas, devia ser analisado quem é que tinha responsabilidades na quebra dessas receitas. Que os   
dez milhões de euros que são, grosso modo, as receitas da Câmara, estão a ser consumidas 
todos os anos em despesas correntes e não em despesas geradoras de riqueza e de investimento. 
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---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, tal como o Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva, tinha afirmado em tempos, necessariamente as despesas correntes 
tinham que aumentar devido ao aumento de transferência de competências para as autarquias 
locais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu os números das 
despesas de investimento, tendo afirmado que o desenvolvimento tinha diminuído, que a 
rubrica Aquisição de Bens e Serviços tinha aumentado 8%, e que ainda não tinha havido um 
aumento tão grande de transferência de competências do Estado para a Câmara Municipal de 
Nelas que justificasse o aumento de 8%. Afirmou também que muitas dessas despesas eram 
dispensáveis e que a sua preocupação era devido ao facto deste Executivo Municipal estar a 
elevar as despesas correntes a um nível preocupante. Afirmou, ainda, que ele, do ponto de vista 
político era contra as contas, porque, por elas se verifica que o investimento baixou, mas como 
a Conta de Gerência era um conjunto de documentos técnicos, o seu sentido de voto era o da 
abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que também era 
preocupação deste Executivo Municipal o aumento das despesas correntes. Leu, de seguida, os 
valores da estrutura financeira da Câmara. Afirmou ainda que tinham diminuído as despesas 
com a Festa do Vinho do Dão e com a realização da Semana do Município e que não havia 
atrasos na elaboração das candidaturas a submeter ao QREN. -----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, em resposta ao Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral, leu todos os projectos da Câmara Municipal de Nelas, 
candidatáveis, que foram apresentados ao Governo do Partido Socialista. Em resposta ao 
Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva o Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques afirmou que todas as despesas nas obras que estavam a ser feitas por 
administração directa deviam ser despesas de investimento, embora muitas dessas despesas 
estarem a ser contabilizadas como despesa corrente. ----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que a intervenção do Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas o tinha deixado preocupado pelo facto do 
Executivo Municipal ter cortado nas despesas com a Feira do Vinho, visto que então esse 
dinheiro foi para outra despesa corrente e ele entendia que a despesa com a Feira do Vinho, 
embora sendo despesa corrente, poder-se-ia considerar como despesa de investimento, já que o 
certame visava promover uma actividade produtiva do concelho. -------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que quando existir contabilidade analítica ver-se-á muita   
despesa, actualmente considerada despesa corrente, constar como despesa de investimento. ----- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que o nível de investimento 
efectuado nestes dois anos pelo Executivo Municipal foi idêntico a um governo de gestão 
corrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral referiu que quando for implantada a nova 
contabilidade iriam ter que reanalisar as obras já feitas. Afirmou também que o Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, nos projectos que leu, não referiu nenhum 
projecto referente à construção de algum Centro Escolar. Questionou, de seguida, o Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas se, devido ao aumento de receitas, tais 
como a derrama, IMI e outros, achava legitimo que esses receitas fossem todas para despesas 
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correntes. Afirmou também que muitas das despesas correntes já foram outrora despesas de 
investimento, que por aquele caminho não haverá, no futuro, grandes despesas de investimento, 
pelo que os Senhores Vereadores do Partido Socialista iam votar contra os documentos 
apresentados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr. 
Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, com uma 
abstenção, do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva e com três votos contra, dos 
Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Adelino José Borges Amaral e Carlos 
Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e usando a Senhora Presidente da Câmara o voto de 
qualidade, aprovar os documentos de prestação de contas respeitantes ao período que decorreu 
de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007, os quais deverão ser submetidos à próxima 
sessão ordinária da Assembleia Municipal, para apreciação e votação, nos termos do disposto 
na alínea e), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2001, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou, em forma de declaração de 
voto, que havia despesas correntes de obras feitas por administração directa que, se fossem 
feitas por empreitada, constariam como despesas de investimento, que essa despesa seria muito 
maior e que havia despesas correntes que mais não são do que despesas de investimento. --------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, apresentaram a declaração de 
voto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista fazem dos documentos de prestação de contas do ano 
de 2007, a seguinte apreciação: -----------------------------------------------------------------------------
---- 1. Relatório de Gestão -----------------------------------------------------------------------------------
---- O Relatório de Gestão, não obstante o esforço de recuperação e inclusão de ideias e 
conceitos defendidos pelos vereadores do PS, nas suas intervenções e declarações de voto, 
sobre várias matérias, é um documento pouco rigoroso, limita-se a enunciar alguns conceitos na 
maior parte das áreas e vazio de conteúdo em muitas. --------------------------------------------------
---- Falta à verdade em assuntos como o Gabinete de Apoio ao Emigrante, numa tentativa de 
apropriação para o executivo municipal de uma iniciativa do Governo, que é ignorado (pág 3). -
---- Procura induzir conclusões com manipulação de dados, como é o caso da evolução de 
despesas com pessoal, num trimestre, contrária á evolução geral ao longo do ano (pág 5). -------
---- Apresenta como actividades de 2007, a elaboração, revisão e aprovação da Carta Educativa, 
que ocorreu apenas em 2008. -------------------------------------------------------------------------------
---- Também refere ocorrências de anos anteriores, como sejam as obras na Unidade de 
Cuidados Continuados e a oferta de ambulância aos Bombeiros de Nelas. --------------------------
---- Questiona-se se os custos com a contratação de professores para as actividades de 
enriquecimento curricular deve ser contabilizado em aquisição de serviços (pág 25), ou em 
despesas com pessoal, como nos parece emanar da lei. Sugerimos em 2007 fosse pedido parecer 
à CCDRC ou outra entidade, do qual, a existir, não nos foi dado conhecimento. -------------------
---- Por recearmos que a Câmara pode não estar a cumprir a lei, nesta matéria, propomos que 
seja pedido esse parecer e se proceda em conformidade. -----------------------------------------------
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---- 2. Controlo Orçamental � Receita ---------------------------------------------------------------------
---- Nas receitas correntes, a cobrança dos vários impostos e taxas aumentou mais de 10%, 
atingindo um grau de execução de 105%, revelador da conjuntura favorável, herdada por este 
executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- As transferências do Estado, FEF, FSM e IRS, ficam aquém do orçamentado em mais de 
8%, por força de eventual penalização por incumprimento de disposição legal. --------------------
---- A antecipação do recebimento em duodécimo das transferências de Janeiro de 2008, carece 
de esclarecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- As receitas correntes, apesar das considerações anteriores, atingem um grau de execução 
superior a 100% e um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, totalizando 7.613.514�, 
ou seja 77,2% das receitas. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Do lado das receitas de capital, o panorama é inverso, registando-se uma quebra de 11% em 
relação a 2006 e um grau de execução baixíssimo de 62%, cifrando-se estas receitas 
2.251.757�, isto é apenas 22,8% das receitas totais. -----------------------------------------------------
---- Merece uma referência especial o valor de 11.885� proveniente da venda de bens de 
equipamento, apenas 2,8% dos 419.440� orçamentados, demonstrativo da política errada de 
sobre-orçamentação prosseguida por este executivo. ----------------------------------------------------
---- Carece de esclarecimento a redução de 8% nas transferências do FEF e a antecipação do 
recebimento em duodécimo de Janeiro de 2008, das transferências de capital do Estado. ---------
---- Na parte das transferências do Estado, em consequência dos vários programas e 
candidaturas, é revelador o facto das verbas recebidas se referirem exclusivamente a 
candidaturas apresentadas pelo anterior executivo, não havendo um único projecto do actual 
executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No seu conjunto a execução do orçamento da receita apresenta um valor de 88,5%, mas 
esse nível de execução é muito diferente nas receitas correntes, com um grau de execução 
superior a 100%, em contraste com o grau de execução das receitas de capital que se queda 
pelos 62,4%, como atrás ficou dito. ------------------------------------------------------------------------
---- 3. Controlo Orçamental � Despesa --------------------------------------------------------------------
---- As despesas com pessoal têm um peso de 33% da despesa e um acréscimo de 6,2% em 
relação ao ano anterior, cifrando-se agora em 3.273.921�. Note-se o aumento de mais de 15% 
nas remunerações dos órgãos autárquicos e de mais de 34% em horas extraordinárias e ajudas 
de custo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- As aquisições de bens e serviços, no valor de 2.689.652�, também aumentaram cerca de 
9%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- As transferências correntes aumentaram também mais de 10%, fixando-se em 1.221.035�, 
sendo de salientar o valor de 619.583�, de subsídios atribuídos, quase o dobro do valor 
orçamentado. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No seu conjunto, as despesas correntes ultrapassam os 7.300.000�, mais de 73% da 
despesa, com um crescimento de 7,4% em relação a 2006 e mais de 26% em relação a 2005. ---
---- O nível de execução orçamental das despesas correntes ronda os 100% (96,8). ----------------
---- Ao contrário, as despesas de capital apresentam um grau de execução muito inferior, 
73.5%, o que significa que, este executivo, mesmo com um orçamento miserável em termos de 
investimento, não conseguiu executá-lo em grau aceitável. --------------------------------------------
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---- O cenário é ainda pior se nos concentrarmos na rubrica de aquisição de bens de capital, 
reveladora das despesas de investimento efectuadas, que totaliza apenas 2.048.184�, o valor 
mais baixo dos últimos anos, apenas 20% da despesa, com quebra de 6,2% em relação a 2006 e 
de 45,5% em relação a 2005. É nesta rubrica e apenas nesta que se nota a tão propalada 
contenção nas despesas, exactamente onde não devia, já que significa um desinvestimento 
claro, comprometedor do desenvolvimento e do futuro do concelho. ---------------------------------
---- Nesta rubrica o nível de execução é de apenas 66,9%. ---------------------------------------------
---- No seu conjunto a execução orçamental da despesa é aceitável, 89,3%, mas este nível de 
execução é conseguido à custa de uma execução de 96,8% da despesa corrente e com o 
sacrifício da despesa de capital, cuja execução se fica pelos 73,5%, como vimos. ------------------
---- 4. Execução do Plano Plurianual de Investimentos -------------------------------------------------
---- Se o Plano de Actividades para o ano de 2007 enfermava, como na altura dissemos de uma 
completa ausência de obras estruturantes, necessárias para o desenvolvimento harmonioso e 
equilibrado do Concelho, nas suas várias vertentes e para a totalidade das freguesias, a 
execução desse Plano, agora em apreciação apresenta-nos um cenário ainda mais grave. ---------
---- Das poucas obras previstas, de dimensão diminuta, poucas foram executadas, ficando as 
obras de maior vulto sem qualquer realização. -----------------------------------------------------------
---- Estão neste caso obras que este executivo apresentou como prioritárias e que assumiu como 
�obras do regime�, como sejam a construção do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, em que foram dispendidos 245,63 �, havendo sido orçamentados 200.000 � em 2006 e 
200.000 � em 2007 e várias obras em Canas de Senhorim, Vale de Madeiros, Caldas da 
Felgueira, Aguieira, Vilar Seco, Santar, Moreira, Lapa do Lobo, Senhorim, Carvalhal Redondo 
e Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Balanço -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Balanço, enquanto documento revelador da situação patrimonial do Município, é o que 
melhor espelha a incapacidade e a falta de dinamismo deste executivo. ------------------------------
---- De forma simples, mas reveladora, os valores do Activo, nomeadamente os do imobilizado, 
têm uma variação mínima, fruto da ausência de obra e de investimento em bens de capital. ------
---- Por outro lado e de forma surpreendente, pois não havendo investimento as dívidas 
deveriam diminuir, assistimos a um aumento do passivo de 64 mil euros, o que, só por si, 
contraria a ideia de rigor e contenção nas despesas. -----------------------------------------------------
---- 6. Demonstração de Resultados ------------------------------------------------------------------------
---- Verifica-se um aumento generalizado em todas as rubricas de custos, em contraponto com a 
redução significativa, mais de 400 mil euros, da maior rubrica de proveitos (Transferências e 
Subsídios Obtidos) que passa de 5.600.179� para 5.189.334�, com uma quebra de cerca de 8%, 
reveladora da redução das transferências do Estado e da falta de projectos e candidaturas, que 
este executivo teima em não apresentar. -------------------------------------------------------------------
---- Esta quebra justifica em parte a passagem do resultado do exercício para um resultado 
negativo de 1.440.679�, influenciado também, em maior medida, pela contabilização das 
amortizações como custos. ----------------------------------------------------------------------------------
---- 7. O voto contra ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O voto dos vereadores do Partido Socialista não pode ser outro que o voto contra. ------------
---- Ao viabilizarmos o Orçamento e Plano de Actividades, para o ano de 2007, bem assim 
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como o de 2008, deixámos ao executivo margem de manobra para corrigir, ao longo do ano, as 
opções erradas que assumiu e que, na altura da votação, manifestou intenção de fazer. -----------
---- Em vez disso, prosseguiu uma política irresponsável, de aumento de despesas correntes à 
custa da redução contínua e persistente do investimento, que as contas agora apresentadas bem 
demonstram. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O nosso voto contra não inviabiliza a execução da política que o executivo, com a 
legitimidade que lhe advém do voto popular, pretenda pôr em prática. Tão só pretende 
demarcar-se de uma política despesista e esbanjadora, que conduzirá o município a uma 
situação de asfixia financeira, sem meios para promover o desenvolvimento do concelho.� ------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a declaração de voto que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Não obstante: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- - O grave desequilíbrio existente entre despesas correntes e despesas de 
capital/investimento, que tende aliás a agravar-se (de 72,73% no ano de 2006 em correntes para 
73,33% em 2007 e 27,27% em capital em 2006 para 26,65% em 2007); -----------------------------
---- - A diminuição efectiva dos investimentos no ano de 2007 (baixando de 2.184.465 � em 
2006 para 2.048.183 � em 2007); --------------------------------------------------------------------------
---- - A baixa taxa de execução do Plano Plurianual de Investimentos; -------------------------------
---- - A ausência de qualquer estratégia e planeamento global que as contas evidenciam e que 
leva a que a preocupação seja apenas corresponder aos conjunturais interesses, com prejuízo da 
consolidação e crescimento das condições de afirmação do concelho de Nelas como efectivo 
coração de uma região, o que só se garante, a meu ver, com o aumento do investimento 
estrutural para apoio nos mais diversos sectores da economia e com a prática de outros  
princípios e valores; ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mas considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - a credibilização e respeito que me merecem os técnicos da Câmara que realizaram os 
documentos de prestação de contas e que cumprem as políticas definidas (com as deficiências 
acima referidas do ponto de vista político e estratégico); -----------------------------------------------
---- - que a mudança dessas políticas se deve fazer no orçamento que tais contas permitiu e não 
num documento de prestação de contas; ------------------------------------------------------------------
---- abstenho-me na votação, responsabilizando pois em exclusivo os actuais gestores 
permanentes pela execução e evidenciação orçamental.� ----------------------------------------------- 

 
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 
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período compreendido entre 03 e 14 de Março de 2008, constantes na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo I), 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 03 e 14 Março de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
7.1.3.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 03 
e 14 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. ------------------------------------- 
--- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas.  
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 03 e 14 de Março de 2008, constantes na 
relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. --
7.3.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 05 e 17 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. ---------------------------------------------------------------
7.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: BRAÇAL, FREGUESIA DE AGUIEIRA. 
REQUERENTES: CARLOS MANUEL COIMBRAS CORREIA E MARIA DE FÁTIMA 
COIMBRAS CORREIA LOUREIRO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 12 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
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---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 3339, de 07/03/2008. Local: Braçal, na Aguieira. Requerentes: Carlos Manuel Coimbras 
Correia e Maria de Fátima Coimbras Correia Loureiro. ------------------------------------------------
---- 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 �Braçal�, artigo 2747, localizado em Aguieira, sendo ½ a 
favor de cada um. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. --------------------------------------------------------------------
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de 
compropriedade de prédio rústico, sito ao �Braçal� � freguesia de Aguieira, em que são 
requerentes Carlos Manuel Coimbras Correia e Maria de Fátima Coimbras Correia Loureiro, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
7.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIOS RÚSTICOS, EM NOME DE ISABEL MARIA FERREIRA BORGES DA 
GAMA DURÃO DE ALMEIDA E DIOGO BORGES DA GAMA DURÃO DE 
ALMEIDA. LOCAIS: SANTAR E VILAR SECO. REQUERENTE: PEDRO DE 
GOUVEIA E MELO BORGES DA GAMA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos. � Registo 
n.º 3296, de 06/03/2008. Requerente: Pedro de Gouveia e Melo Borges da Gama. -----------------
---- 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: --------------------------------------------------------------------------------
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---- 1. Com o intuito de constituir a compropriedade de quatro prédios rústicos, a favor de Isabel 
Maria Ferreira Borges da Gama Durão de Almeida e Diogo Borges da Gama Durão de 
Almeida, o requerente solicita parecer favorável dos seguintes terrenos, sendo ½ a favor de 
cada um: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Sito à �Quinta da Vivenda�, artigo n.º 733, localizado na Freguesia de Santar; -------------
---- b) Sito à �Infesta�, artigo n.º 1101, localizado na Freguesia de Santar; --------------------------
---- c) Sito à �Alameda�, artigo n.º 1113, localizado na Freguesia de Vilar Seco; ------------------
---- d) Sito ao �Frade�, artigo n.º 4280, localizado na Freguesia de Santar. --------------------------
---- 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 dos quatro prédios rústicos, atrás referidos, sitos nas Freguesias de Santar e 
Vilar Seco, a favor de Isabel Maria Ferreira Borges da Gama Durão de Almeida e Diogo 
Borges da Gama Durão de Almeida, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Ausentou-se da reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho. -----------
7.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO � CAFÉ �O POMAR�. 1 � 
NECESSIDADE DE ENTREGA DE UM RELATÓRIO DE INCOMODIDADE 
ACÚSTICA � APROVAÇÃO. 2 � PROPOSTA DE REDUÇÃO DE HORÁRIO 
CONDICIONADA � APROVAÇÃO. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: FÁTIMA 
ISABEL PEREIRA FERNANDES CARDOSO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário � Café �O Pomar�. ------------------------------------
---- 1 � Necessidade de entrega de um relatório de incomodidade acústica � Aprovação. ---------
---- 2 � Proposta de redução de horário condicionada � Aprovação. ----------------------------------
---- Local: Nelas. Requerente: Fátima Isabel Pereira Fernandes Cardoso. --------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente solicitou a concessão do mapa de horário do Café-Bar �O Pomar�, em 
Nelas, com o período de funcionamento previsto com a abertura às 07:00 horas e encerramento 
às 02:00 horas, sem encerramento semanal. --------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de cafés poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da semana, 
alínea a) do artigo 7.º do Capítulo II. ----------------------------------------------------------------------
---- - Os clubes, cabarés, boites, dancings, casas de fado, bares e estabelecimentos análogos, 
poderão estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana. --------------------------------------
---- 3. Contudo, apenas tem sido autorizado aos bares o horário de funcionamento com 
encerramento de Domingo a Quinta-Feira às 02:00 horas e ás Sextas-feiras, Sábados e Vésperas 
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de Feriado às 04:00 horas. -----------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Analisada a pretensão e face ao processo de reclamação municipal D2/86/02, relativo ao 
ruído provocado pelo Bar �O Pomar�, solicitou-se parecer, relativo ao mapa de horário 
proposto, de acordo com o artigo 12.º do Regulamento: ------------------------------------------------
---- a) Ao condomínio do prédio; ---------------------------------------------------------------------------
---- b) À Guarda Nacional Republicana de Nelas; -------------------------------------------------------
---- c) À Junta de Freguesia de Nelas. ---------------------------------------------------------------------
---- 5. O condomínio do prédio sito à Quinta do Pomar, Lote 2, alega que o �ultimo 
estudo/relatório da Incomodidade Ruidosa causada pelo funcionamento do referido 
estabelecimento� �teve um resultado de 8,8 dB(A)� no período nocturno �(relatório n.º 19/03 do 
Governo Civil)� superior ao permitido pelo D.L. 292/2000 de 14/11, alterado pelo D.L. 
259/2002 de 23/11 (de 3 dB(A)), conforme o parecer do condomínio em anexo, datado de 
23/01/2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Refere que, de acordo com o Regulamento do Condomínio, �todas as actividades 
comerciais, deverão ter um horário de funcionamento que se enquadre entre as 08:00 h e as 
22:00 h, as alterações a este horário deverão ser requeridas à assembleia de condóminos, 
devidamente fundamentadas, tendo de ser aprovadas por unanimidade�. ----------------------------
---- - No seguimento do processo judicial n.º 624/2002 movida contra o estabelecimento, alega 
que os réus reconhecem que �a exploração do estabelecimento comercial, produz ruídos 
perturbando o repouso e sono dos autores�. --------------------------------------------------------------
---- - Assim, �deliberaram por unanimidade que o seu parecer é de que o estabelecimento de 
bebidas «Café Snack-Bar �O Pomar�» encerre a sua actividade às 22:00 h.� -----------------------
---- 6. A Junta de Freguesia de Nelas �não vê inconveniente por parte do requerente, no pedido 
de concessão do mapa de horário do Café-Bar �O Pomar�, desde que o respectivo condomínio 
autorize, em virtude do referido estabelecimento, se encontrar inserido numa zona residêncial�, 
conforme parecer em anexo com referência n.º 17/08 de 30/01/2008. --------------------------------
---- 7. A GNR de Nelas informa que o �período de funcionamento, respeitante ao Café 
�Pomar�, sito em Quinta do Pomar, lote 2, loja � Nelas, não deve ir além das 24h00. Este 
estabelecimento, num passado bem recente, originou várias queixas/reclamações e exposições, 
que este Posto, acompanhou de perto�, conforme o parecer em anexo n.º 444/08 de 04/03/2008. 
---- II � Historial do processo de reclamação D2/86/02: ------------------------------------------------
---- Ano de 2002: ---------------------------------------------------------------------------------------------
----- Dia 25/02/2002 � António Neves e Ana Inácio, residentes no 1º esquerdo apresentaram 
queixa na Câmara Municipal, relativo à incomodidade acústica originada pelo bar. ---------------
---- Dia 15/03/2002 � Apresentação da queixa junto do Governo Civil de Viseu. ------------------
---- Dia 05/07/2002 � Foi efectuado o 1.º estudo das condições acústicas (Pedido pelos 
queixosos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ano de 2003: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 07/03/2003 � Apresentação de queixa na Provedoria de Justiça. ----------------------------
---- Dia 28/03/2003 � Apresentação da segunda queixa nesta Câmara Municipal ------------------
---- Dia 24/04/2003 � Apresentação nesta Câmara Municipal de ofício da Provedoria de Justiça, 
relativa à queixa apresentada. -------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 12/05/2003 � Notificação desta Câmara Municipal ao explorador do Bar para realizar 
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medições acústicas e pedido à G.N.R. de Nelas, de ocorrências no Bar Pomar. ---------------------
---- Dia 12/05/2003 � Pedido do proprietário do Bar, José do Nascimento Amaral, para 
prorrogação do prazo, ao Governador Civil de Viseu, até Outubro, para realização de obras, que 
foi aceite em 05/05/03. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 11/07/2003 � Envio de exposição à Câmara Municipal, apresentando o historial do 
processo até ao momento. -----------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 14/07/2003 � Nova apresentação de queixa a esta Câmara Municipal ----------------------
---- Dia 04/08/2003 � A G.N.R. comunica que nunca houve nada de anormal ou qualquer 
levantamento de auto de Contra-Ordenação. -------------------------------------------------------------
---- Dia 12/08/2003 � Relatório acústico negativo, solicitado pelo queixoso. ------------------------
---- Dia 23/09/2003 � Foi solicitado parecer à DECO, UGC, Associação Portuguesa de Direito 
do Consumidor e ao Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal. -------------------
---- Dia 30/09/2003 � José do Nascimento Amaral pretende iniciar as obras a 13 de Outubro. ---
---- Dia 02/10/2003 � Informação da DRAOT Centro � comunicação da queixa à Câmara 
Municipal de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 13/10/2003 � Resposta da ACOP, refere que não deve ser permitido o horário do 
estabelecimento para além das 22:00 horas, até regularizada a situação. -----------------------------
---- Dia 13/10/2003 � UGC dá parecer favorável da restrição de horário para a meia-noite, até 
regularizada a situação. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 20/10/2003 � Pedido de informações por parte da Provedoria da Justiça, em relação ao 
processo pendente. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 30/10/2003 � A DECO não se opõe ao horário. ------------------------------------------------
---- Dia 12/12/2003 � Efectuado o 2.º estudo das condições acústicas desfavorável (pedida pelo 
explorador, depois das obras concluídas). -----------------------------------------------------------------
---- Ano de 2004: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 21/01/2004 � A Provedoria da Justiça informa que se mantêm sem resposta as questões 
cujo esclarecimento foi requerido por meio do ofício n.º 016014, de 16/10/2003. ------------------
---- Dia 26/01/2004 � Informou-se os queixosos, que foram solicitados novos relatórios de 
medições acústicas, sob pena de restrição do horário. ---------------------------------------------------
---- Dia 11/02/2004 � Apresentação do relatório de avaliação dos requisitos acústicos favorável 
� relativo aos requisitos acústicos para os elementos de separação e acondicionamento acústico 
do espaço, não tendo sido contemplado o ruído produzido pela actividade. -------------------------
---- Dia 18/02/2004 � Apresentação de queixa relativa à não realização do ensaio de 
incomodidade ruidosa. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 12/05/2004 � O proprietário do estabelecimento afirma vir a efectuar esta medição. -----
---- Dia 15/06/2004 � Pedido de informação da Provedoria de Justiça relativo à metodologia 
adoptada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 14/07/2004 � Deliberação de Reunião de Câmara para restrição temporária, das 02:00 
horas para as 24:00 horas. -----------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 19/07/2004 � Informou-se o dono da fracção, os queixosos, Provedoria da Justiça, 
Guarda Nacional Republicana. -----------------------------------------------------------------------------
---- Dia 23/11/2004 � A Guarda Nacional Republicana de Viseu questiona a evolução da 
situação referente às medições acústicas. -----------------------------------------------------------------
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---- Dia 26/05/2005 � A Guarda Nacional Republicana de Viseu questiona a evolução dos 
trabalhos da redução da incomodidade acústica e redução de horário. --------------------------------
---- Dia 03/11/2004 � Respondeu-se às questões formuladas pela GNR de Viseu, solicitando, 
em 23/11/2004, com registo de entrada n.º 5303, que seja informada da evolução da situação. --
---- Ano de 2005: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Dia 26/04/2005 � A GNR de Viseu informa que �porque o reclamante questiona o ponto de 
situação�, solicita informação sobre a evolução dos trabalhos da redução da incomodidade 
acústica�, que obteve resposta no dia 12/05/2005, nosso ofício n.º 1893. ----------------------------
---- Ano de 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com a acta de Audiência e Julgamento, datada de 17/03/2006, os réus 
comprometeram-se a encerrar a actividade comercial no dia 30/09/2006. ---------------------------
---- III. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A utilização ou alteração da utilização de edifícios e suas fracções está sujeita à 
verificação do cumprimento de projecto acústico a efectuar pela câmara municipal, no âmbito 
do respectivo procedimento de licença ou autorização da utilização, podendo a câmara, para o 
efeito, exigir a realização de ensaios acústicos, de acordo com o ponto 5 do artigo 12.º do D.L. 
n.º 09/2007 de 17/01 � Regime de Prevenção e Controlo de Poluição Sonora. ----------------------
---- 2. Assim, deverão realizar os ensaios acústicos, de forma a verificar o cumprimento do 
critério de incomodidade, considerando como a diferença entre o valor do indicador LAeq do 
ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou 
actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não pode 
exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período 
nocturno, de acordo com o artigo 13.º do D.L. 09/2007 de 17/01. -------------------------------------
---- 3. A Câmara Municipal pode restringir o horário do estabelecimento sempre que exista 
necessidade de protecção do interesse público, da tranquilidade e ordens públicas, e em respeito 
ao disposto na lei do ruído, desde que existam razões devidamente fundamentadas de segurança 
e ou de protecção da qualidade de vida dos munícipes, de acordo com o artigo 14.º do 
Regulamento de Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
Prestação de Serviços do Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------
---- 4. Assim, com base no processo de reclamação D2/86/02, por razões que se prendem com a 
protecção da qualidade de vida dos cidadãos, julgo que seria conveniente restringir o horário de 
encerramento, das 02:00 horas para as 24:00 horas, até que o proprietário ou a entidade 
exploradora entregue nestes Serviços o relatório de incomodidade ruidosa, fazendo prova do 
cumprimento dos requisitos aí consignados, conforme restrição deliberada pela Câmara 
Municipal em Reunião de 14/07/2004, conforme cópia anexa. ----------------------------------------
---- 5. Caso o relatório acústico seja favorável, salvo outra disposição por parte da autarquia, 
poderá funcionar com o horário de funcionamento das 07:00 horas às 02:00 horas sem 
encerramento semanal, conforme o solicitado. -----------------------------------------------------------
---- 6. Mais informo que a ordem de redução do horário de funcionamento é antecedida de 
audição do interessado, que dispõe de oito dias úteis, a contar da data da notificação para se 
pronunciar sobre o conteúdo da mesma, de acordo com o n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento 
de Horários citado. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-03-2008 

 

22 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a necessidade da requerente Fátima Isabel 
Pereira Fernandes entregar um relatório de incomodidade acústica, bem como deliberou, 
também, por unanimidade, manifestar a intenção de restringir a concessão de mapa de horário 
do Café �O Pomar�, sito em Nelas, das 02 horas para as 24 horas, precedido de audiência 
prévia, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho. ---------------  
7.7.CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM � PEDIDO DE 
EXECUÇÃO DE PROJECTOS PARA A LEGALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE 
JARDIM E CRECHE GIRASSOL � AUTORIZAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 44/2008, datado de 22 de Fevereiro de 2008, do Centro Social 
Paroquial de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Pedido de execução de projectos para a legalização do equipamento de Jardim e Creche 
Girassol. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Instituição sedeada nesta vila, vem junto 
de V.ª Ex.ª solicitar que os Serviços Técnicos dessa Câmara elaborem os projectos necessários 
para a legalização do Jardim de Infância e Creche implantados na Av.ª dos Bombeiros 
Voluntários, n.º 91, em Canas de Senhorim, com vista à obtenção da Licença de Utilização.� ---
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborarem os projectos necessários para a legalização do Jardim de 
Infância e Creche Girassol implantados na Av.ª dos Bombeiros Voluntários, n.º 91, em Canas 
de Senhorim e assumir a respectiva responsabilidade exigida por lei. ------------------------------- 
 

8 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ----------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezassete horas e vinte e cinco 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, 

 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-03-2008 
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_______________________________________ 
 


