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ACTA Nº. 23 

                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E CINCO 
DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E OITO 

 
---- Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro 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 e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. ------------------------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, da Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques 
Coelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho enviou um fax, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Natália Coelho, Vereadora desta Câmara Municipal, vem pelo presente informar que por 
motivos profissionais não vai estar presente na Reunião de Câmara agendada para o dia de 
hoje.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 11 de Novembro de 2008, a 
qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que se absteve na votação da 
acta da reunião ordinária de 11 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 anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 296.299,39 � (duzentos e noventa e seis mil 
duzentos e noventa e nove euros e trinta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
192.205,71 � (cento e noventa e dois mil duzentos e cinco euros e setenta e um cêntimos). ------ 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Zona Industrial de Nelas - Pedido de cedência de terreno. Requerente: QBeiras � Energia, 
Ld.ª � Aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em seu nome pessoal e em nome do 
Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos, leu o Pedido de Esclarecimentos, que 
a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Em face de notícias publicadas na imprensa, nomeadamente no �Jornal de Notícias� de 13 
de Novembro e no �Diário As Beiras� de 15 de Novembro, de que se juntam cópias, dando 
conta de ataques de cães vadios em matilha, na freguesia de Canas de Senhorim, a pessoas e 
animais, causando mesmo a morte a muitos animais e provocando um clima de terror nas 
imediações, para além dos prejuízos materiais, solicita-se informação sobre que medidas foram 
tomadas para resolver este problema e evitar situações semelhantes no futuro. ---------------------
---- Das diligências efectuadas pela Câmara e pelos seus serviços deve ser dada conhecimento 
às pessoas afectadas e á população em geral, bem assim como garantias de segurança de 
pessoas, animais e bens, no âmbito das competências da autarquia.� ---------------------------------
---- Em anexo - Primeira notícia: --------------------------------------------------------------------------- 
---- �Cães vadios atacam animais e pessoas ---------------------------------------------------------------
---- Patos, ovelhas e galinhas. E pessoas também. Ninguém escapa à ira dos cães vadios, nas 
imediações de Canas de Senhorim. A matilha não fez distinções, ataca tudo e todos. Já há 
queixas na GNR. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Duas dezenas de patos foram atacados, a semana passada, por uma matilha de cães vadios. 
Entraram na quinta de Serafim Alves Santos, nos arredores de Canas de Senhorim, e atiraram-
se aos animais. Só cinco sobreviveram. ------------------------------------------------------------------- 
---- Anteontem, o mesmo grupo de cães matou uma ovelha, e feriu outras duas. -------------------
---- Novamente na quinta de Serafim Santos, que dias antes estivera cercado na estrada por 
cinco daqueles canídeos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Um deles era enorme, mas consegui afugentá-los a todos�, lembra o proprietário da quinta, 
que saiu ileso da fúria dos cães e que já foi duas vezes à GNR apresentar queixa. ------------------
---- Pior sorte que Serafim teve uma sua vizinha, que foi atacada e mordida. -----------------------
---- �Isto tem que acabar. Não podemos andar aqui sobressaltados e a sofrer prejuízos�, avisa o 
homem, de 76 anos, aposentado, e que agora se dedica mais à agricultura e à criação de 
animais. Quase tudo para sustento próprio da família. Só uma pequena parte do que produz na 
quinta, é para comercializar. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Eles tratam a quinta com todo o carinho, passam aqui a maior parte do dia. Mas depois 
vêm os cães e causam-lhe estes prejuízos, estes danos todos. Ainda há dias gastaram 50 euros 
no tratamento de uma ovelha que tinha sido atacada e ferida pela matilha�, recorda Aires dos 
Santos, filho de Serafim, que exige respostas da autarquia �ou de quem quer que seja�. ----------
---- Canil improvisado. --------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-11-2008 

 

3 

---- Instada sobre o ataque de cães a animais e pessoas, a Câmara Municipal de Nelas alega 
desconhecimento oficial. Assegura que nunca chegaram aos serviços quaisquer queixas sobre 
estas ocorrências. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Oficialmente não sabemos de nada�, garante Manuel Marques, vereador da autarquia. -----
---- O edil afirma que a Câmara tem um canil �improvisado�, e que os serviços actuam sempre 
que chegam as queixas. �É o que faremos logo que isso aconteça no caso de Canas de 
Senhorim�, refere, lembrando que o serviço é da responsabilidade do veterinário municipal. ----
---- �Os cães são recolhidos na rua e depois vão para o canil, onde são tratados 
convenientemente. Ficam lá uns dias até que apareça alguém a reclamá-los. Quando isso não 
acontece, são abatidos decorrido um tempo�, lembra Manuel Marques.� ----------------------------
---- Em anexo - Segunda notícia: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Ataques de cães vadios causam pânico em Canas de Senhorim ---------------------------------
---- Uma matilha de cães vadios está a aterrorizar a população da zona de Canas de Senhorim. 
Ovelhas, patos e galinhas já foram mortos pelos cães e alguns populares também já foram 
mordidos pelos animais. �Cada vez há mais cães vadios e eles organizam-se em matilhas e 
como têm fome atacam tudo�, revela ao Diário das Beiras, Aires Santos. ---------------------------
---- Conta que o seu pai tem uma quinta junto a Canas e que �durante o dia tem animais que 
andam pela quinta em regime aberto e na semana passada os cães mataram-lhe vinte patos�. ----
---- Já esta semana foi a vez de duas ovelhas �serem quase totalmente comidas, só não lhes 
comeram as cabeças�. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Segundo adianta já foram apresentadas queixas na GNR, �mas a polícia remete para a 
Câmara, esta diz que tem um canil improvisado e que não sabe o que há-de fazer�. ---------------
---- Para Aires Santos �os cães têm que ser controlados, ou mesmo abatidos, porque um dia 
destes ainda podem causar danos graves a uma pessoa�. -----------------------------------------------
---- Na sua opinião, os animais �estão sedentos de fome e a fome obriga-os a fazer quase 
tudo�.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Frisando que a matilha �ainda hoje (ontem) de manhã estava instalada no seu local habitual 
a descansar do último repasto ou então a preparar a nova investida�. ---------------------------------
---- No seu entender �perante este cenário as pessoas de Canas de Senhorim sentem-se cada vez 
mais desprotegidas por quem devia zelar pela sua segurança�. ----------------------------------------
------ O Diário das Beiras contactou a Câmara de Nelas para obter um comentário sobre este 
caso, mas até ao fecho desta edição tal não foi possível.� ---------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara, em resposta ao Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral, afirmou que tinha tido uma reunião com o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques e com o Senhor Veterinário Municipal sobre este assunto. Afirmou também que a 
Câmara Municipal não tem canil, que faz parte da ética profissional do Senhor Veterinário não 
matar os animais, que tem havido dificuldade em apanhar os referidos animais visto que eles 
fogem quando pressentem a presença dos funcionários da Câmara. Afirmou ainda que foi 
adquirida uma arma para anestesiar os referidos animais e que, por vezes, acontecem situações 
em que, quando se vão apanhar os animais, as pessoas pedem para não os levar porque os 
alimentam, gostam deles e não os querem ver abatidos. ------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que as pessoas queixosas 
de Canas de Senhorim primeiro deram a notícia no jornal e depois é que falaram com ele. -------
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---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que primeiro soube a notícia pelo jornal e que só 
depois é que o Senhor Aires Santos lhe telefonou. -------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que a construção 
do canil municipal será executada pela Câmara Municipal de Mangualde, dentro do âmbito das 
atribuições da Associação de Desenvolvimento do Dão, visto o Município de Mangualde ser 
um ponto central. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a construção do canil 
municipal devia ser uma obrar prioritária. ----------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que se os cães estivessem num canil até poderiam 
ser adoptados e não ser mortos, visto que a ética profissional do Senhor Veterinário Municipal é 
defender a vida dos animais. --------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em seu nome pessoal e em nome do 
Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos, leu o Pedido de Esclarecimentos, que 
a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Há relativamente pouco tempo foi executada uma obra de pavimentação dos passeios da 
Avenida da Igreja, em Canas de Senhorim, que nos apraz registar. -----------------------------------
---- Mais recentemente foram abertos buracos nesses passeios e colocados postes de 
iluminação, retirando assim parte da calçada aplicada uns meses antes, com duplicação de 
trabalho e custos e prejudicando a qualidade da obra. ---------------------------------------------------
---- Questiona-se se esta segunda obra de colocação de postes de iluminação não estava já 
prevista quando foi executada a obra de pavimentação e se não seria possível ter antecipado a 
sua execução ou atrasado um pouco a primeira, por forma a racionalizar os trabalhos e a 
aplicação dos dinheiros públicos. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Questiona-se também se está prevista mais alguma intervenção naquela rua.� -----------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques explicou o assunto, realçando que a 
Câmara Municipal fez a instalação subterrânea e a EDP ofereceu gratuitamente a colocação dos 
postes, o que só agora fez. Afirmou também que, com a oferta destes postes, por parte da EDP, 
a Câmara poupou naquela obra entre quinze mil e vinte mil euros. -----------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que esta Câmara Municipal tinha boas relações e muito apoio 
por parte da EDP. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � ABEL 
PEREIRA RODRIGUES DA CUNHA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Novembro de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase--------------------------------------------------------
--- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram o  
proprietário Abel Pereira Rodrigues da Cunha, contribuinte n.º 101772475, residente na Rua  
Mestre Zé, n.º 7, Algerás, 3520-011 Nelas, que acordou o seguinte: ---------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-11-2008 

 

5 

Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
17 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234, em Nelas, é ocupada na 

parcela de terreno do proprietário a área de 153 m2. O proprietário não 
aceita ficar com a área sobrante e propôs a aquisição de toda a parcela.   

 
 
 
 
1.400,00 � 

Terreno  250 m2   5,00 �    1.250,00 � 
Oliveiras  3 50,00 �       150,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição da totalidade do terreno atrás 
referido, de que é proprietário Abel Pereira Rodrigues da Cunha, pela quantia de mil e 
quatrocentos euros, necessário para a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª 
Fase�, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação 
do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 
1.2.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � MIGUEL 
AMÉRICO PEREIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de Novembro de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase-------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram o  
proprietário Miguel Américo Pereira, contribuinte n.º 151491232, residente na Rua da 
Cordoaria, n.º 44, 2.º Dt.º, Cruz de Pau, 2845-054 Amora, que acordou o seguinte: --------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

19 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234, em Nelas, é ocupada na 
parcela de terreno do proprietário a área de 151 m2. O proprietário não 
aceita ficar com a área sobrante e propôs a aquisição de toda a parcela.   

 
 
 
 
1.500,00 � 

Terreno  240 m2   5,00 �    1.200,00 � 
Oliveiras     6 50,00 �       300,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição da totalidade do terreno atrás 
referido, de que é proprietário Miguel Américo Pereira, pela quantia de mil e quinhentos euros, 
necessário para a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase�, bem como 
autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
1.3.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � JOSÉ MARIA AMARAL � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 14 de Novembro 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 o proprietário José Maria 
Amaral, contribuinte n.º 107862816, residente na Av.ª do Salgueiro, n.º 28, 3525-501 Aguieira, 
que acordou o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

15 ---- Com a abertura da Variante é ocupada na parcela de terreno do 
proprietário a área de 209 m2. ------------------------------------------------ 
---- Na parcela a expropriar existem muros. Com a construção da 
estrada é necessário refazê-los. ----------------------------------------------- 
---- Fazer tampa para o poço e deixar abertura com ligações de água 
ao restante terreno. -------------------------------------------------------------   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   828,00 � 

Terreno  209 m2   2,00 �      418,00 � 
Oliveiras     5 50,00 �      250,00 � 
Árvores de Fruto     4 20,00 �        80,00 � 
Videiras   32     2,50 �        80,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que os terrenos em causa se localizam na mesma zona, julga-se ser de aceitar. 
---- 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 Maria Amaral, pela quantia de oitocentos e vinte e oito euros, necessário 
para a construção da �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua do Salgueiro)�, bem como 
autorizar o respectivo pagamento e aprovar as restantes condições constantes da informação do 
Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO. 
REQUERENTE: AISI - AÇOS INOXIDÁVEIS DO CENTRO, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 31 de Outubro de 2008, da firma AISI � Aços Inoxidáveis do 
Centro, Ld.ª, com sede na Zona Industrial da Mota, Apartado 502, em Gafanha da Encarnação, 
Ílhavo, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------- 
---- Aquisição de terreno na Zona Industrial. -------------------------------------------------------------
---- Vimos por este meio candidatar-nos à aquisição de um lote de terreno na Zona Industrial de 
Nelas, com uma área de cerca de 10.000 m2. -------------------------------------------------------------
---- Este terreno destina-se à instalação de uma unidade fabril, de esmerilamento e plastificação 
de chapa, em aço inoxidável, para uma maior implantação da nossa Empresa, essencialmente, 
nos distritos de Viseu, Guarda e Castelo Branco. --------------------------------------------------------
---- Esta unidade, numa 1.ª fase, terá as necessidades seguintes: - 15 postos de trabalho 
previstos, - Uma área coberta da ordem dos 2.000 m2; - Potência eléctrica de 50 KVA; - 
Implantação de máquinas de esmerilar e plastificar chapa. ---------------------------------------------
---- De acordo com a evolução do negócio poderemos vir a necessitar de ampliar a área coberta, 
para implantação de máquinas de corte. -------------------------------------------------------------------
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---- Estamos convictos que esta é uma boa forma de desenvolver a nossa Empresa e também 
uma contribuição para o desenvolvimento do Concelho de Nelas. ------------------------------------
---- Aguardando uma resposta positiva ao nosso pedido e com os nossos melhores 
cumprimentos, nos subscrevemos.�------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 19 de Novembro de 2008, do Técnico 
Superior, Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Pedido de cedência de terreno. Requerente: AISI � Aços 
Inoxidáveis do Centro, Ld.ª --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação da Empresa ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicitou a firma AISI � Aços Inoxidáveis do Centro, Ld.ª, contribuinte n.º 503772976, com 
sede na Zona Industrial da Mota � Apartado 502 � Gafanha da Encarnação, 3834-909 Ílhavo, a 
cedência de um lote de terreno na Zona Industrial de Nelas, com a área de aproximadamente 
10.000 m2, para instalação de uma unidade fabril de esmerilamento e plastificação de chapa em 
aço inoxidável. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estes Serviços informam que o Município de Nelas tem na Zona Industrial de Nelas I (lado 
Topack), uma parcela de terreno registada sob os artigos matriciais 4781 e 4782, com a área 
total de 9.600 m2, sito à �Corga�, Freguesia de Nelas, identificado na planta de localização em 
anexo, que poderá ser cedido nas condições habituais. -------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão.� ----------------------------
---- Face à informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luis Costa, atrás descrita, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de uma parcela de terreno localizada na 
Zona Industrial de Nelas, (lado Topack), sito à �Corga�, Freguesia de Nelas, inscrito na 
respectiva matriz predial rústica sob os artigos matriciais 4781 e 4782, com a área total de 9.600 
m2, nas condições habituais, que a seguir se transcrevem: ----------------------------------------------
---- CONDIÇÕES DE VENDA ----------------------------------------------------------------------------
---- 1 - Venda em regime de propriedade plena; ----------------------------------------------------------
---- 2 - Preço de venda é de 0,50 � (cinquenta cêntimos) o metro quadrado; -------------------------
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, com 
todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a laborar; ------
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra. --------------------------------------------------------------------------------  
2.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO. 
REQUERENTE: QBEIRAS � ENERGIA, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º QB0012, datado de 20 de Novembro de 2008, da firma QBeiras - 
Energia, Ld.ª, com sede na Praça do Município, Edifício Multiserviços, Sala 9, na Vila, 
Freguesa e Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
---- �Ex.mos Senhores - Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------------------
---- Instalação na Zona Industrial de Nelas ----------------------------------------------------------------
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---- QBeiras � Energia, Ld.ª, desenvolve a sua actividade nas áreas de projecto, concepção e 
instalações eléctricas, de telecomunicações, de segurança e mecânicas. ------------------------------
---- Integram a equipa, colaboradores com competência reconhecida e experiência vasta, 
capazes de proporcionarem qualidade nos serviços prestados e a satisfação dos clientes. ---------
---- Para o seu desenvolvimento e expansão no mercado, é imprescindível dotar-se de 
instalações com capacidade de resposta ao sector produtivo, comercial e administrativo. ---------
---- Tem como objectivo a criação de vinte postos de trabalho directos e cerca de cinquenta 
indirectos, levando o nome de Nelas a todo o território Europeu e Africano. ------------------------
---- Face ao exposto, somos a solicitar um terreno, na Zona Industrial de Nelas, para a 
construção de instalações que numa fase inicial terão cerca de 600 m2, com possibilidade de 
expansão até os 2.000 m2 de área coberta e, 3.500 m2 de parque exterior.� --------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 24 de Novembro de 2008, do Técnico 
Superior, Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Pedido de cedência de terreno. Requerente: QBeiras -Energia, 
Ld.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação da Empresa ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicitou a firma QBeiras - Energia, Ld.ª, contribuinte n.º 508760283, com sede na Praça do 
Município, Edifício Multiserviços, sala 9, 3520-001 NELAS, a cedência de um lote de terreno 
na Zona Industrial de Nelas, com a área de aproximadamente 6.000 m2, para desenvolvimento 
de actividades nas áreas de projecto, concepção e instalação eléctricas, de telecomunicações, de 
segurança e mecânicas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estes Serviços informam que o Município de Nelas tem na Zona Industrial de Nelas I (lado 
Topack), uma parcela de terreno com cerca de 6.000 m2, sito à �Corga�, Freguesia de Nelas, 
identificado na planta de localização em anexo, que poderá ser cedido nas condições habituais.  
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão.� ----------------------------
---- Face à informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luis Costa, atrás descrita, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de uma parcela de terreno localizada na 
Zona Industrial de Nelas, (lado Topack), sito à �Corga�, Freguesia de Nelas, com a área de 
cerca de 6.000 m2, nas condições habituais, que a seguir se transcrevem: ---------------------------
---- CONDIÇÕES DE VENDA ----------------------------------------------------------------------------
---- 1 - Venda em regime de propriedade plena; ----------------------------------------------------------
---- 2 - Preço de venda é de 0,50 � (cinquenta cêntimos) o metro quadrado; -------------------------
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, com 
todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a laborar; ------
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra. -------------------------------------------------------------------------------- 
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3 � SUBSÍDIOS 

 
3.1. ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS � SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO � PEDIDO 
DE AUMENTO DE SUBSÍDIO � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 24 de Outubro de 2008, da Associação Social e Cultural dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Situação financeira da Associação --------------------------------------------------------------------- 
---- A Associação Social e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas vem, ao 
longo de mais de 20 anos, a desenvolver um trabalho de enorme grandeza social junto dos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas. Esse trabalho é feito em estreita colaboração com 
a Câmara Municipal e assenta, em grande medida, na solidariedade dos seus associados uns 
com os outros. Se nos lembrarmos que uma grande percentagem do financiamento desta 
associação (48%) provém das quotizações dos associados, é fácil perceber que a existência 
desta obra social assenta numa cadeia de solidariedade em que os colegas se ajudam 
mutuamente, contribuindo para os momentos de infortúnio uns dos outros. Tendo em conta o 
enquadramento social da grande maioria dos funcionários da Câmara que, como é do 
conhecimento de V.ª Ex.ª., aufere vencimentos na ordem dos 500 euros, o papel desta 
colectividade no acesso e apoio aos cuidados de saúde é de extrema importância e acaba por ver 
reflectida a sua acção nos quadros da Câmara de Nelas com tudo o que de positivo que isso 
traz, mesmo ao nível de produtividade. --------------------------------------------------------------------
---- A conjuntura dos constantes cortes nos sistemas de saúde, situação que levou ao aumento 
significativo da despesa, fez com que a solidez financeira da associação ficasse debilitada, 
pondo em risco o seu equilíbrio financeiro. --------------------------------------------------------------- 
---- Outras associações desenvolvem acção idêntica com os Trabalhadores de outros Municípios 
com outras fontes de financiamento que permitem que o peso das quotizações dos associados 
seja substancialmente menor. A título de exemplo, é de salientar a Obra Social da Câmara 
Municipal de Viseu, cujos trabalhadores contribuem com uma quantia fixa de 2,50 �, valor bem 
diferente daquela que os nossos associados despendem, que se situa em média nos 16,50 �. -----
---- Ao longo de toda a existência da ASCT, o subsídio atribuído por esta Câmara em conjunto 
com o esforço solidário dos seus associados, permitiu ir desenvolvendo a sua acção social e 
criando mesmo um saldo positivo que serviu de suporte em momentos complicados como 
aquele que, no ano passado, resultou por força da aplicação do art.º 156.º da Lei n.º53-A/2006, 
de 29 de Dezembro, e que nos privou durante grande parte do ano de sensivelmente metade das 
nossas receitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Facto é que a maioria dos exercícios dos últimos anos desta associação tem sido negativos, 
o que, a médio prazo, compromete a sua viabilidade financeira nos moldes em que actualmente 
existe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- As últimas direcções têm vindo a tomar consciência que urge reestruturar de forma a 
contrariar este desequilíbrio financeiro e viabilizar a sua acção por muito tempo. ------------------
---- As medidas que até ao momento têm sido tomadas são no âmbito da despesa e mais 
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concretamente no corte de benefícios, o que para além de diminuir o rácio entre a contribuição/ 
benefício tem-se revelado insuficiente, sendo clara a necessidade de serem tomadas medidas de 
forma a incrementar as receitas. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A contribuição desta Câmara para a ASCT representa um montante anual na ordem dos 
55.000,00�, sendo este calculado na base dos 3% das remunerações, valor que nunca foi objecto 
de revisão e que se mantém inalterável desde o início. --------------------------------------------------
---- Sendo que a necessidade de tempo para proceder às já referidas reestruturações não se 
coaduna com o défice que tem vindo verificar-se e cientes da importância da acção social que a 
ASCT realiza junto dos funcionários desta autarquia bem como junto dos familiares dos 
mesmos julgamos oportuno rogar a V.ª Exªs. que seja revista a base de cálculo da referida 
contribuição para 4% da massa salarial o que resultará num incremento do valor do subsídio 
para um valor aproximado dos 73.000,00 � anuais. ----------------------------------------------------- 
---- Em conclusão, solicitamos a V.ª Ex.ª que se digne então considerar a possibilidade de nos 
ser concedido este aumento de subsídio a fim de continuar a assegurar os cuidados de saúde dos 
nossos associados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pede deferimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com os melhores cumprimentos.� --------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
realçando que caso o subsídio solicitado fosse aprovado, o aumento seria a partir de Janeiro de 
2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aumentar, a partir do salário a pagar no mês de 
Janeiro de 2009, a contribuição de 3% para 4%, desta Autarquia, para a Associação Social e 
Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------------
3.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO À SOCIEDADE MUSICAL DE 
SANTO ANTÓNIO, DE CARVALHAL REDONDO E À ASSOCIAÇÃO 
FILARMÓNICA DE VILAR SECO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma proposta de deliberação, apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
----�Proposta de Deliberação ------------------------------------------------------------------------------ - 
---- Na sequência dos protocolos assinados entre a autarquia e várias associações culturais do 
concelho foram apresentados os seus Planos de Actividades. ------------------------------------------
---- Relativamente às Bandas Filarmónicas, houve duas instituições que, para além de 
discriminarem as actividades que pretendem levar a efeito e que se encontram englobadas no 
apoio constante do protocolo referido, têm necessidade de apoios específicos para realizarem 
investimentos importantes para a manutenção da sua actividade. -------------------------------------
---- Assim propõe-se à Câmara que delibere atribuir os seguintes subsídios extraordinários: -----
---- - À Associação Filarmónica de Vilar Seco, um subsídio no valor de � 4.000,00, para apoio à 
aquisição de novos fardamentos para os seus músicos; -------------------------------------------------
---- - À Sociedade Musical Santo António, de Carvalhal Redondo, um subsídio no valor de � 
3.000,00, para apoio à aquisição de uma carrinha ligeira de 9 lugares. -------------------------------
---- Os referidos valores foram acordados em reuniões com as direcções das duas instituições e 
propõe-se que sejam atribuídos a título excepcional, por se considerar que a sua realização 
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reafirma a dignidade com que representam a cultura concelhia e permite alargar o seu âmbito de 
acção na promoção da música. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Importa ainda referir que relativamente, à Sociedade Musical 2 de Fevereiro, de Santar, o 
seu Plano de Actividades contempla uma série de actividades de interesse para a promoção 
cultural no concelho, mas que têm sido apoiadas, essencialmente a nível logístico, nos termos 
do que tem sido solicitado pelos seus dirigentes. Aliás como acontece com todas as associações 
do concelho.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, explicou 
o assunto, realçando o facto de também já ter sido apoiada a Sociedade Musical �2 de 
Fevereiro�, de Santar, nomeadamente com apoio logístico e compra de instrumentos. ------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes subsídios extraordinários, às 
Bandas Musicais do Concelho, que a seguir se indicam: - À Associação Filarmónica de Vilar 
Seco, um subsídio no valor de � 4.000,00, para apoio à aquisição de novos fardamentos para os 
seus músicos; - À Sociedade Musical Santo António, de Carvalhal Redondo, um subsídio no 
valor de � 3.000,00, para apoio à aquisição de uma carrinha ligeira de 9 lugares. ------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em seu nome pessoal e em nome do 
Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos, leu a Declaração de Voto, que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Votamos favoravelmente a concessão dos subsídios propostos, à Sociedade Musical de 
Santo António, de Carvalhal Redondo e à Associação Filarmónica de Vilar Seco e 
manifestamos o nosso reconhecimento pelo trabalho que estas duas instituições desenvolvem, 
que deve merecer todo o apoio por parte da autarquia. --------------------------------------------------
---- Em relação à Sociedade Musical 2 de Fevereiro, de Santar, recomendamos que a Senhora 
Presidente da Câmara agende para uma próxima reunião, a atribuição de um subsídio 
extraordinário a esta instituição tendo em conta a necessidade de proceder à substituição de 
fardamentos e também ao elevado número de crianças e jovens que frequentam a sua escola de 
formação, o que naturalmente acarreta custos elevados. ------------------------------------------------
---- Solicitamos ainda informação sobre estimativa de custos que a autarquia tenha suportado 
com apoio logístico em actividades desenvolvidas por esta associação, prova do seu dinamismo 
e que registamos com agrado, bem assim como o apoio que a Câmara tem prestado.� ------------ 

 
4 � DIVERSOS 

 
4.1.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � RESPOSTA DO MINISTRO DA AGRICULTURA, 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS SOBRE AS PERGUNTAS 
FORMULADAS ACERCA DO FUTURO DO CENTRO DE ESTUDOS 
VITIVINÍCOLAS DO DÃO, NOS 100 ANOS DA REGIÃO DEMARCADA DE VINHOS 
DO DÃO - CONHECIMENTO    
---- Presente um ofício, datado de 11 de Novembro de 2008, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Encarrega-me o Senhor Deputado Agostinho Lopes de enviar, para conhecimento de V.ª 
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Ex.ª e fins considerados convenientes, cópia da resposta do Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, à Pergunta n.º 75/X(4.ª), sobre o futuro do Centro de 
Estudos Vitivinícolas do Dão � nos 100 anos da Região Demarcada de Vinhos do Dão. ----------
---- Presente também o ofício n.º 10603/MAP, datado de 29 de Outubro de 2008, enviado pela 
Chefe de Gabinete do Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, à Ex.m.ª Senhora 
Secretária da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: ----------------------------------
---- Resposta à Pergunta n.º 75/X(4.ª), de 25 de Setembro de 2008, dos Senhores Deputados 
Agostinho Lopes e Miguel Tiago (PCP) - Futuro do Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão 
nos 100 anos da Região Demarcada de Vinhos do Dão. ------------------------------------------------
---- Encarrega-me o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar cópia do ofício de 
28 de Outubro, do Gabinete do Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 
das Pescas, sobre o assunto supra mencionado.� ---------------------------------------------------------
---- Presente, ainda, um ofício enviado pela Chefe de Gabinete do Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, à Exm.ª Senhora Chefe de Gabinete de Sua Excelência o 
Ministro dos Assuntos Parlamentares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------
---- �Pergunta n.º 75/X(4.ª) � AC de 25 de Setembro de 2008 - Futuro do Centro de Estudos 
Vitivinícolas do Dão, nos 100 anos da Região Demarcada de Vinhos do Dão. ----------------------
---- Em resposta ao ofício n.º 9688/MAP, de 30 de Setembro de 2008, relativo ao assunto 
referenciado em epígrafe, encarrega-me o Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas, de informar V.ª Ex.ª do seguinte: ---------------------------------------------------
---- O Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão está presentemente enquadrado na Divisão de 
Produção Agrícola e Pescas, da Direcção de Serviços de Agricultura e Pescas da Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC). As actividades desenvolvidas pelo 
Centro encontram-se em curso normal de desenvolvimento. Nos termos da sua competência 
funcional as valências de carácter administrativo continuarão a ser asseguradas pela DRAPC 
sendo que a orientação de desenvolvimento da valência de experimentação e demonstração 
serão da responsabilidade do Instituto Nacional de Recursos Biológicos, IP (INRB,IP) nos 
termos das suas competências e operacionalizada na metodologia que vier a ser considerada 
mais adequada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A redução da área de vinha através do arranque de uma pequena parcela de cerca de 2 ha de 
vinha ocorreu no âmbito do processo de racionalização de custos, pelo simples facto de que as 
conclusões dos ensaios aí realizados estavam adquiridas. Futuramente será dada a essa área a 
utilização que for considerada mais conveniente no âmbito de eventuais projectos futuros. ------
---- Em 2007 ocorreu o processo de fusão das Direcções Regionais de Agricultura da Beira 
Litoral e Beira Interior não tendo existido nesse ano orçamento específico para o Centro de 
Estudos Vitivinícolas do Dão uma vez que o orçamento de funcionamento estava afecto à 
Direcção de Serviços de Agricultura. No ano de 2008 o orçamento de funcionamento atribuído 
ao Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão é de 31.196 �.� -------------------------------------------- 
---- A pergunta formulada ao Governo pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista 
Português, da Assembleia da República, encontra-se transcrita na acta da reunião ordinária 
desta Câmara Municipal, realizada em 11 de Novembro de 2008. ------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------       
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4.2.JULGADO DE PAZ � DELIBERAÇÃO DA DELEGAÇÃO DA COMARCA DE 
NELAS DA ORDEM DOS ADVOGADOS � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício da Delegação da Comarca de Nelas da Ordem dos Advogados, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro, Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---
---- Julgado de Paz --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Advogados da Comarca de Nelas, reunidos no dia 14 de Novembro do ano em curso, 
pelas 15:00 horas, para análise da perspectiva de criação do julgado de paz do agrupamento dos 
concelhos de Nelas, Mangualde e Carregal do Sal, anunciado em 12/11/2008, pelo Governo na 
ocasião da assinatura dos protocolos com as Câmaras de Mangualde e Carregal do Sal, 
deliberaram o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Reafirmar a sua posição anterior quanto à possibilidade de Julgado do Paz que inclua 
Nelas, posição que sempre foi contrária a essa criação essencialmente por duas razões 
fundamentais: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) A criação do Julgado de Paz do agrupamento coloca em sério risco a manutenção do 
Tribunal da Comarca de Nelas uma vez que custaria o esvaziamento de grande parte dos 
processos, o que aliado à criação de juízos especializados, particularmente em Viseu, 
decorrente do novo Mapa Judiciário o colocaria no eminente risco de encerramento; -------------
---- b) O Julgado de Paz não garante uma eficaz e digna administração da justiça aos cidadãos. -
---- 2. Na eventualidade de ser criado, confiar às instituições representativas do concelho a 
garantia dos seguintes aspectos: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Manutenção do Tribunal de Comarca; ------------------------------------------------------------- 
---- b) Criação de condições para que os munícipes do concelho não vejam prejudicada ou 
onerada a possibilidade de recurso ao Julgado de Paz, se o mesmo contra a opinião dos 
Advogados e dos Órgãos Autárquicos vier a ser criado; ------------------------------------------------
---- 3. Acentuam finalmente que esta posição havia sido já a tomada em anteriores deliberações 
e dada a conhecer aos Órgãos Autárquicos pública e tempestivamente.� ----------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto, realçando o facto da eventual criação 
do Julgado de Paz em Nelas esvaziar de processos o Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, 
pondo em causa a sua existência, muito embora não esteja previsto, no novo Mapa Judiciário, a 
extinção do referido Tribunal. ------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou, em nome dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, que tinha dúvidas sobre a criação dos Julgados de Paz, que 
sabia que era um benefício para as populações e que estava disponível para lutar pela 
manutenção do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas. ------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que os Julgados de Paz eram um tipo de alternativa que 
podia esvaziar de processos o Tribunal Judicial da Comarca de Nelas. -------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em seu nome pessoal, leu a declaração 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Perante a anunciada criação, por parte do Governo, do Julgado de Paz do Agrupamento 
dos Concelhos de Carregal do Sal, Nelas e Mangualde, contra a vontade expressa por esta 
Câmara Municipal, entendemos que deve a Senhora Presidente promover as diligências 
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necessárias, no sentido da população do concelho de Nelas não ficar prejudicada neste 
processo, sendo obrigada a recorrer aos concelhos vizinhos, para ter acesso a serviços de justiça 
mais céleres e menos dispendiosos. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, deve ser feita uma avaliação dos serviços e necessidades actuais, conforme 
recomendação feita pelos Vereadores do Partido Socialista em anterior reunião de Câmara e, 
caso se justifique, ponderar a adesão do município a este novo serviço, desde que isso não 
represente um factor de risco para o actual Tribunal Judicial de Nelas. ------------------------------
---- Manifestamos a nossa disponibilidade e empenhamento para lutar pela defesa do Tribunal 
de Nelas, importante conquista do nosso concelho e das suas gentes, que importa preservar e 
defender, no imediato e no futuro.� ------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou que, só não subscreveu 
a declaração atrás descrita, porque estava com o seu mandato de Vereador suspenso quando 
este assunto veio às reuniões anteriores. Afirmou também que o Estado tinha de assumir as suas 
funções, que, de futuro, lutará pela manutenção do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas e que 
não concordava com o teor do segundo parágrafo da declaração apresentada pelo Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral. ------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o jornal �Folha do 
Centro� não foi conveniente na notícia que publicou sobre o eventual encerramento do Tribunal 
Judicial da Comarca de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que os outros Concelhos, Mangualde e Carregal 
do Sal, nada tinham a perder com a instalação dos Julgados de Paz, visto que Mangualde, 
quanto muito perderia um juízo, mas não perdia o Tribunal Judicial e Carregal do Sal, como 
não tem nenhum tribunal, só tem a ganhar, mas que no Concelho de Nelas, ao ser instalado o 
Julgado de Paz era �abrir uma porta� para esvaziar de processos o Tribunal Judicial da Comarca 
de Nelas e que isso era um risco que este Executivo assumia, se aprovar a criação dos Julgados 
de Paz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva informou que o Agrupamento do 
Julgado de Paz dos Concelhos de Carregal do Sal, Nelas e Mangualde ainda não está criado, 
que há-de ser criado por Decreto e que se Nelas não aderir, os munícipes do nosso Concelho 
têm de se deslocar para os vizinhos Concelhos de Mangualde ou de Carregal do Sal. Afirmou 
também que esta matéria, dos Julgados de Paz, era essencial para o Concelho de Nelas, que o 
Partido Socialista absteve-se numa primeira votação e assim deixou o Governo fazer o que 
queria e que essa abstenção era uma posição que dava para tudo. Disse, ainda, que 
historicamente a Câmara vai pagar por isso, visto que depois de instalado o Julgado de Paz, já 
não tem justificação a existência do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas. Disse, também, que 
se o Senhor Eng.º Sócrates ganhar as próximas eleições legislativas vai acabar com muitos 
Tribunais de Comarca, sendo que o de Nelas podia ser um deles, pelo que era com mágoa que 
tinha feito parte do Executivo de uma Câmara, que abriu o flanco para a extinção do Tribunal 
Judicial da Comarca de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que estava liminarmente contra a instalação do 
Julgado de Paz em Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que a Senhora Presidente 
devia tomar iniciativas para a Câmara ter a garantia da não extinção da Comarca de Nelas. ------
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---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges 
da Silva não sabia, que diligências é que tinham sido tomadas pelo actual Executivo, para 
garantir a manutenção do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas. ------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva tinha feito um discurso eleitoralista, que ele, Vereador Dr. Manuel 
Marques, tinha votado favoravelmente a criação do Julgado de Paz, pois considerava que 
qualquer que fosse a opinião da Câmara, eles iriam ser criados, o que veio a acontecer, pois o 
Governo queria criar os Julgados de Paz e criou-os contra a vontade da Câmara de Nelas. 
Afirmou também que se a Câmara de Nelas fosse favorável à criação do Julgado de Paz, a sede 
do Agrupamento de Mangualde, Nelas e Carregal do Sal seria em Nelas e questionou o Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva se ele queria, ou não queria o Julgado de Paz, em 
Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que na segunda votação deste 
assunto os Senhores Vereadores do Partido Socialista votaram pela não criação dos Julgados de 
Paz em Nelas, mas que nessa altura foi sugerido pelos Vereadores do Partido Socialista que se 
fizesse uma reflexão mais profunda sobre esta questão. Afirmou também que os Senhores 
Vereadores do Partido Socialista não concordaram com a instalação dos Julgados de Paz onde a 
justiça funcionasse bem, como é o caso de Nelas, que todos tinham receio que a criação dos 
Julgados de Paz, pusesse em risco a manutenção do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, 
mas que, actualmente, o Julgado de Paz estava criado e o Tribunal de Nelas estava em risco na 
mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, de futuro, tudo fará 
para que o Tribunal Judicial da Comarca de Nelas não encerre. ---------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que vai ser previsto no Orçamento Municipal para 2009, 
verba para as despesas com a eventual instalação do Julgado de Paz em Nelas, para assim os 
munícipes não terem que se deslocar para os concelhos vizinhos de Mangualde e Carregal do 
Sal. Afirmou também que se esvaziarem o Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, de 
processos, também se esvaziam os argumentos do Município de Nelas, para continuar a 
defender a manutenção do referido Tribunal. ------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou que a Câmara de Nelas devia ter 
uma opinião comum sobre este assunto e que devia defender a manutenção do Tribunal Judicial 
da Comarca de Nelas, que ele era a favor da manutenção do referido Tribunal e que se a 
Câmara de Nelas defende a manutenção do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, não podia 
defender a instalação dos Julgados de Paz. ---------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente questionou a restante Câmara no sentido de saber se, como de facto já 
estavam criados os Julgados de Paz, se deviam, ou não, incluir no Orçamento Municipal de 
2009, as despesas com a eventual instalação dos Julgados de Paz em Nelas. ------------------------
---- O Senhor Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou que se devia esclarecer a situação 
da criação, ou não, dos Julgados de Paz em Nelas. ------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara esclareceu que a criação dos Julgados de Paz era um facto 
consumado e questionou, novamente, a Câmara no sentido de saber se deviam incluir no 
Orçamento Municipal para 2009, as despesas com a eventual instalação dos Julgados de Paz, 
em Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o Executivo 
Municipal era contra a criação dos Julgados de Paz em Nelas. ----------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que eram contra a instalação dos Julgados de Paz em Nelas, 
mas que, para evitar a eventualidade dos Munícipes do Concelho terem de se deslocar para os 
Julgados de Paz de Mangualde ou de Carregal do Sal, então todos estavam de acordo em criar, 
eventualmente, instalações em Nelas, para as quais é necessário prever as respectivas despesas 
no Orçamento Municipal para 2009. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva realçou a questão da continuidade 
territorial, ou seja, o facto de, se a Câmara Municipal de Nelas não aderir à criação dos Julgados 
de Paz, tal facto não implicava a criação do Julgado de Paz do Agrupamento de Mangualde, 
Nelas e Carregal do Sal e questionou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral no 
sentido de saber o que é que ele queria dizer no segundo parágrafo da sua declaração. ------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou o Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva, que se devia analisar como estava a funcionar o Tribunal Judicial da 
Comarca de Nelas, ver qual o número de processos pendentes, ver como estava a funcionar a 
justiça no nosso Concelho para assim, se aderir, ou não, àquele tipo de serviço. --------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva questionou o Senhor Vereador Eng.º 
João Manuel Correia dos Santos no sentido de saber qual era a sua posição caso o Julgado de 
Paz fosse criado em Nelas, afirmou que a Câmara Municipal de Nelas foi fraca a defender a não 
instalação, no Concelho, dos Julgados de Paz e para evitar que os quinze mil munícipes do 
Concelho tenham de se deslocar aos Julgados de Paz de Carregal do Sal, ou de Mangualde, 
então a Câmara devia disponibilizar instalações. --------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou, ainda, que se calhar, 
não foi possível, a Câmara Municipal estar toda unida em redor deste assunto, mas que agora, 
que o problema se põe, então não se iam prejudicar as populações. -----------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, por mais que a Câmara 
Municipal de Nelas tivesse lutado pela não instalação dos Julgados de Paz, o Partido Socialista  
queria criar os referidos Julgados de Paz em Nelas e criou-os e que ele, Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques, sempre defendeu os interesses do Concelho, estando unido, 
nomeadamente, até, com o Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos, na luta por 
esses interesses, tanto na defesa pela sua unidade como na defesa dos industriais instalados no 
Concelho, pelo que, também agora podiam contar com ele, para defender a manutenção do 
Tribunal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que estava convencida que mesmo que tivesse 
havido unanimidade na posição da Câmara contra a instalação dos Julgados de Paz em Nelas, o 
Governo tinha-os criado na mesma, visto que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
não tinha exercido a sua influência junto do Governo do Partido Socialista. ------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que nem o Senhor Eng.º Sócrates, 
nem o Senhor Ministro da Justiça o conhecem. Afirmou também que subscreveu o Programa do 
Partido Socialista, mas que não subscreveu o Programa do Governo, que estava sempre 
disponível para assumir uma posição crítica contra o Governo e que não via conflito de 
interesses entre os Julgados de Paz e o Tribunal Judicial da Comarca de Nelas. Afirmou, 
também, que os Julgados de Paz justificam-se onde a justiça funciona mal, o que, claramente, 
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não era o caso de Nelas e que quando fosse preciso ir a uma Secretaria de Estado manifestar a 
discordância da Câmara de Nelas contra a instalação dos Julgados de Paz, podiam contar com 
ele. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou que, futuramente, traria à reunião de Câmara uma proposta 
de deliberação sobre este caso. ----------------------------------------------------------------------------- 
4.3.CORPO NACIONAL DE ESCUTAS � AGRUPAMENTO N.º 578 � SÃO MIGUEL � 
NELAS � AGRADECIMENTO - CONHECIMENTO  
---- Presente um ofício, datado de 08 de Novembro de 2008, do Corpo Nacional de Escutas � 
Agrupamento n.º 578 � São Miguel � Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro, Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Nelas --
---- Nesta semana em que a nossa Sede foi assaltada, sentimos mais uma vez que essa Câmara 
soube estar atenta às nossas necessidades. ----------------------------------------------------------------
---- Não podemos deixar de agradecer a pronta colaboração do Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques e a eficácia dos Senhores Funcionários que alertaram para a situação e o 
profissionalismo daqueles que rapidamente repararam os danos provocados pelos assaltantes. --
---- Num Mundo cheio de vandalismo, é sempre salutar que a Câmara saiba estar de mãos dadas 
com as crianças e jovens que vivem os ideais do Escutismo. ------------------------------------------
---- Em nome de todos os Escuteiros do nosso Agrupamento, esta carta vai ser assinada pela 
Chefe de Agrupamento e pelos representantes de cada pequeno Grupo. -----------------------------
---- Deixamos as nossas cordiais saudações escutistas e estamos Sempre Alerta para Servir.� ---
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
4.4.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � PROGRAMA 
E.ESCOLINHA. LIGAÇÃO À INTERNET � CONHECIMENTO 
---- Presente a Circular n.º 185/2008, datada de 11 de Novembro de 2008, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Programa e.escolinha. Ligação à Internet. ------------------------------------------------------------
---- Serve o presente para levar ao conhecimento de V.ª Ex.ª que o Conselho Directivo da 
ANMP, em reunião hoje realizada, analisou o assunto acima referido tendo concluído que a 
generalidade dos Municípios disponibiliza já nas escolas e outros lugares públicos diversos 
pontos de acesso à Internet, estando assim assegurada a utilização gratuita do serviço. -----------
---- Assim, não deve ser considerada obrigatória a assunção de encargos inerentes ao acesso 
individualizado à Internet aos alunos do 1.º Ciclo.� -----------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
 

5 � CONTABILIDADE 
 
5.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2008 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2008, n.º 18 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2008, n.º16, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------- 
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6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO  
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 03 e 14 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 03 e 14 de Novembro de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.3.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 03 e 14 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. -------- 
6.2.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 Novembro de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo V), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------------- 
6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
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---- 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 19 de Novembro de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 

 
7 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. -----------------------------------------------------  

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e trinta 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, 
 

_______________________________________ 
 


