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ACTA Nº. 4 
                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E OITO 

 
---- Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro 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. ---- 
 

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 
 
---- Foi lida e reprovada, 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 e quatro votos contra, dos 
Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino 
José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, a acta da reunião ordinária 
realizada em 08 de Janeiro de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, 
para efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em representação dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, ditou para a acta a seguinte declaração de voto: -----------------
---- �Votámos contra a acta de 8 de Janeiro de 2008, na versão apresentada a esta reunião, pelas 
razões expostas na reunião de 29 de Janeiro de 2008 e que constam da respectiva acta.� ---------
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com cinco votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr.ª 
Natália Henriques Coelho, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques e 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e duas abstenções, dos Senhores Vereadores Dr. 
José Manuel Borges da Silva e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, a acta da reunião 
anterior realizada em 12 de Fevereiro de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final 
da reunião, para efeitos imediatos. -------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva e Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas declararam que se abstiveram na votação da acta da reunião ordinária de 12 de 
Fevereiro de 2008, em virtude de não terem estado presentes na referida reunião. ----------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 240.464,60 � (duzentos e quarenta mil 
quatrocentos e sessenta e quatro euros e sessenta cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
160.256,39 � (cento e sessenta mil duzentos e cinquenta e seis euros e trinta e nove cêntimos). - 

id9492890 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 
Fls.__________ 

Reunião de 26-02-2008 

 

2 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Responsabilidade pela exploração de instalações eléctricas no Concelho de Nelas � Eng.º 
Luis Marques Pinto � Aprovação. --------------------------------------------------------------------------  
---- 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 Dr. José Manuel Borges da Silva começou por afirmar que não 
concordava com o teor da moção referente à Proposta de Lei de Organização e Funcionamento 
dos Tribunais Judiciais/Mapa Judiciário, aprovada na reunião ordinária de 12 de Fevereiro de 
2008, na qual ele não esteve presente. ---------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o referido Senhor Vereador leu uma declaração que a seguir se transcreve: ---
---- �Proposta de Mapa Judiciário --------------------------------------------------------------------------
---- 1. Tendo faltado à referida reunião por razões profissionais, tomei conhecimento pela 
leitura do texto proposto para a acta da reunião de 12/02/2008 que foi aprovada uma moção, 
pelos presentes (5 em 7) que toma posição relativamente à proposta governativa de 
LOFTJ/Mapa Judiciário. -------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A moção contem apreciações e juízos com os quais não posso concordar e que assentam 
seguramente no desconhecimento do que ali é dito. -----------------------------------------------------
---- 3. A moção reconhece �a necessidade que existe na reorganização dos serviços judiciários 
do país aceitando por base o critério da organização judiciária e da divisão territorial, assente no 
novo modelo de divisão administrativa do país, correspondente às NUT,s II e III, passando 
assim a existir 5 distritos judiciais e 35 comarcas de base��. Com esta formulação a moção 
aceita a extinção da Comarca de Nelas desde que aqui seja mantido um juízo de instância cível 
ou criminal ou competência genérica/seja mantido o tribunal. -----------------------------------------
---- 4. Ora é precisamente por esta extinção das actuais 230 comarcas, substituindo-as por 
apenas 35, que a A.N.M.P. (Associação de Municípios) rejeitou esta proposta, entendendo que 
isto seria um cheque em branco passado ao Governo que posteriormente colocaria os juízos 
onde quisesse uma vez que já não existia esta réstia de soberania do Estado que constitui a 
existência de comarcas no interior do país. ---------------------------------------------------------------
---- 5. E em matéria de encerramento de serviços desconcentrados da administração, na área da 
saúde, na educação e noutras, já vimos qual a lógica que tem imperado na sua retirada do 
interior de Portugal. Errou pois a moção naquilo que no novo Mapa Judiciário é essencial: A 
manutenção da Comarca de Nelas. -------------------------------------------------------------------------
---- 6. Mais refere a moção que na proposta governativa estão �previstos, e bem, no nosso 
entender, diversos níveis de especialização e de competência especializada�� E bem porquê? 



 
Fls.__________ 

Reunião de 26-02-2008 

 

3 

Qual a implicação no nosso concelho que não seja o esvaziamento do Tribunal?! -----------------
---- 7. Mais acrescenta finalmente a moção que �concordamos genericamente com a proposta 
para a criação de mecanismos de gestão dos tribunais tornando-os mais eficazes. A proposta 
apresentada neste âmbito específico, revela uma preocupação cuidada com as necessidades de 
qualificação e de formação em matérias específicas da gestão judicial obrigando com isso a 
uma formação contínua por parte dos administradores. Esta proposta merece-nos 
reconhecimento uma vez que estão salvaguardados para o desempenho das funções de 
Presidente e de Administradores dos Tribunais membros cuja competência é reconhecida pelos 
seus pares e imanam de dentro da categoria profissional que exercem�. O que é que neste 
particular da gestão judicial o Município de Nelas tem a ver com isso e ao abrigo de que 
competência legal é que emite tal juízo? E porque não o contrário? E porque não gestores não 
juízes e de nomeação governativa? Qual a implicação disso no Tribunal ou comarca de Nelas? 
A juiz ou juizes interessa esta intromissão autárquica na proposta de lei em apreciação? ---------
---- 8. A moção ainda que, admite-se, bem intencionada, preocupando-se com a manutenção do 
Tribunal e até sugerindo a sua transformação em Tribunal de acesso e não de ingresso (sem se 
saber todavia como isso será uma vez que passaríamos na proposta para o Tribunal de Comarca 
Dão Lafões e Serra da Estrela, em Viseu), �deita o menino fora com a água do banho� uma vez 
que admitindo a extinção da comarca de Nelas admite que a manutenção ou não do Tribunal de 
Nelas, ou juízo de julgamentos em determinadas matérias, seja dividida no futuro pela 
conjugação de vontades exclusiva ou predominante do Presidente da Comarca de Viseu, o 
Conselho Superior de Magistratura e o Governo. E a tentação de retirar daqui este serviço será 
tanto maior se forem criados tribunais de competência especializada na área da Comarca de 
Viseu, da família ás execuções, de instrução criminal, etc. ---------------------------------------------
---- 9. Pelas razões sumariamente acima descritas, na minha opinião não teria aprovado a 
referida moção e ter-me-ia manifestado contra a possibilidade de extinção da comarca de 
Nelas.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou outro 
assunto referente ao facto de duas turmas do 4.º ano, do 1.º Ciclo, estarem a ter aulas no Cine-
Teatro Municipal de Nelas e leu a declaração que a seguir se transcreve: ------------------------- --
---- �Aulas dos alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo no Cine-Teatro de Nelas � Obras no Edifício da 
Escola Fortunato de Almeida, em Nelas. ------------------------------------------------------------------
---- 1. Conforme se retira da comunicação do Ministério da Educação de 17/10/2007, que se 
anexa, o funcionamento de 2 turmas do 4.º ano, do 1.º Ciclo, no Cine-Teatro de Nelas era 
transitória até final do 1.º período (Dezembro de 2007). ------------------------------------------------
--- 2. Em Outubro de 2007 o Agrupamento de Escolas e a Câmara Municipal assumiram o 
compromisso de tornar transitória a solução encontrada nos termos acima ditos. -------------------
---- 3. No início de Dezembro de 2007 o Ministério da Educação deu autorização às obras na 
Escola Fortunato de Almeida tendo protocolado com a Câmara Municipal de Nelas a sua 
realização. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Assim e decorrendo já o final do mês de Fevereiro de 2008, faltando apenas 4 meses para 
o final do actual ano lectivo, questiona-se a Sra. Presidente da Câmara acerca do seguinte: ------
---- a) Para quando a realização e conclusão das obras que permitam retirar do Cine-Teatro os 
alunos provisoriamente ali colocados? --------------------------------------------------------------------
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---- b) Se as obras não estiverem concluídas e prontas a usar no final do actual 2.º período 
escolar que termina em meados de Março, para que servem elas? ------------------------------------
---- c) Requer-se, além da informação referida, cópia do caderno de encargos e do prazo de 
execução das aludidas obras.� ------------------------------------------------------------------------------
---- Em anexo à declaração atrás transcrita consta fotocópia do ofício n.º 39549, datado de 17 de 
Outubro de 2007, enviado pela Ex.m.ª Sr.ª Directora Regional de Educação do Centro ao 
Ex.m.º Sr. Representante dos Pais e Encarregados de Educação dos alunos do 4.º ano da EB1 de 
Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Exposição ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A garantia das condições de acolhimento e outras dos alunos que frequentam 
provisoriamente espaços físicos não destinados ao ensino, enquanto se aguarda pela conclusão 
das obras de requalificação/beneficiação numa determinada escola, é uma preocupação 
transversal a toda a comunidade educativa. ---------------------------------------------------------------
---- Estas situações acontecem excepcionalmente e o motivo que as justifica é o da criação de 
melhores condições de aprendizagem na escola em obras, sejam elas físicas, pedagógicas ou 
outras que contribuam para o sucesso educativo dos alunos em escolarização. ---------------------
---- Quando tal se entende por necessário, ainda que o espaço físico encontrado não reúna as 
condições ideais, os parceiros educativos envolvidos têm a preocupação de salvaguardar as 
condições consideradas indispensáveis ao funcionamento do mesmo. Foi o que aconteceu com 
as duas turmas do 4.º ano de escolaridade da EB1 Nelas provisoriamente instaladas no Cine-
Teatro. Esta solução, longe de ser ideal, por isso, apenas transitória, foi considerada aceitável 
pelos parceiros institucionais, julgando-se necessária apenas até ao final do 1.º período.� --------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva requereu ainda cópia do caderno de 
encargos e demais documentação do processo do concurso referente às obras acima referidas e 
afirmou ainda que se iam construir as duas salas de aulas para depois não serem usadas era 
deitar dinheiro fora. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que a Câmara tinha 
aberto concurso para a execução das referidas obras e que todo o processo levava muito tempo 
a decorrer. Afirmou também que a rede escolar não era da competência da Câmara, que pôr 
turmas do 1.º Ciclo na Escola Secundária de Nelas era uma ideia a rejeitar e que a construção 
das duas salas de aulas não era dinheiro perdido porque as salas ficavam feitas para o futuro. ---
---- Relativamente à moção aprovada na última reunião de Câmara, o Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva, como não tinha estado presente nessa reunião, desvinculou-se da moção aprovada e quis 
passar um atestado de incompetência aos restantes Senhores Vereadores. Afirmou também que 
o referido Senhor Vereador falou no superficial e não falou no essencial, que fugiu do assunto 
principal, que a moção está claramente defensora da manutenção do Tribunal de Nelas, que o 
Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva não dava lições a ninguém e que nada 
impedia que o Ministério da Justiça criasse um tribunal especializado em Viseu. ------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva referiu que, independentemente 
daquilo que tinha dito, exprimiu a sua opinião, que tinha direito a ter opinião e que o Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques não o intimidava. ---------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que outras Câmaras do país fizeram o mesmo tipo 
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de moções e que o Executivo Municipal esperava que não houvesse encerramento do Tribunal 
Judicial de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho afirmou que, na presente data, tinha 
informações que apontavam para que não houvesse encerramento do Tribunal Judicial de 
Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que comungava das 
palavras da Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho e que a moção tinha sido 
oportuna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que achava que o Governo 
estava a dar o primeiro passo para colocar os juizes onde quisesse e tinha um cheque em branco 
para encerrar ou não os juízos e a existência de comarcas. Afirmou também que se manifestava 
contra o governo por este, de mansinho, estar a dar o primeiro passo decisivo para a 
racionalização dos tribunais, num sentido economicista da questão e que estava a esvaziar 
lentamente o Tribunal Judicial de Nelas, para, mais tarde acabar com a Comarca de Nelas. ------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, analisando a discussão, verificava que todos 
os presentes convergiam num ponto que era estarem todos de acordo para que o Tribunal de 
Nelas não encerrasse e que iam até ao fim para preservar a manutenção do Tribunal de Nelas. --
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou ainda que os restantes 
membros da Câmara tinham sido apressados na elaboração da moção. ------------------------------      
  

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 

1.1.VARIANTE À AGUIEIRA � APROVAÇÃO DE PROJECTO 
---- Presente o projecto da obra de �Variante à Aguieira�. ---------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou que, embora ainda não tivesse havido expropriações dos 
terrenos, estavam a contactar os seus proprietários e que lhe parecia que ia correr tudo bem. ----
---- Posto o projecto da obra de �Variante à Aguieira� à votação, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL 
E OITO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
�1.2.REESTRUTURAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DOS MOINHOS � AQUISIÇÃO DE 
TERRENO A MARIA BRANCA DOS SANTOS PAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 22 de Fevereiro de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Reestruturação da fossa séptica dos Moinhos � Aquisição de terreno a Maria Branca dos 
Santos Pais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Face à necessidade de reestruturar a fossa séptica existente no lugar de Moinhos, na 
Freguesia de Senhorim e estando o proprietário do terreno envolvente interessado em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ----------------------------- 
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---- - Artigo matricial 4244 � Rústico, sito em �Vessada�, na Freguesia de Senhorim, Concelho 
de Nelas, com a área de mil duzentos e noventa metros quadrados, confrontando a norte com 
casa do proprietário e caminho, nascente com Rio Castelo, sul com Rio Castelo e caminho e 
poente com caminho. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- A proprietária deste terreno, Maria Branca dos Santos Pais, acordou vender o artigo acima 
indicado pelo preço total de 10.000,00 �. -----------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. -------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�. ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietária Maria Banca dos Santos Pais, pela quantia de dez mil euros, necessário à 
�Reestruturação da fossa séptica dos Moinhos�, na freguesia de Senhorim, deste concelho de 
Nelas, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação 
do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 

---- Está conforme. ---- 
Divisão Administrativa e Financeira do Município de Nelas, 27 de Março de 2008, 
O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira, 
 

_______________________________________ 
 

 
 

2 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 
2.1.RESPONSABILIDADE PELA EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 
NO CONCELHO DE NELAS - ENG.º LUIS MARQUES PINTO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 25 de Janeiro de 2008, do Senhor Engº. Luis Marques Pinto, 
residente no Bairro dos Engenheiros, n.º 9, em Urgeiriça, que a seguir se transcreve: -------------
---- �Ex.m.ª Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Responsabilidade pela Exploração das Instalações Eléctricas -------------------------------------
---- Em virtude do Contrato de Prestação de Serviços referente à responsabilidade pela 
exploração das instalações eléctricas do Pavilhão Gimnodesportivo, Piscina Coberta, Posto de 
Transformação da Longra e Termos de Responsabilidade/Fichas Electrotécnicas para as Festas 
do Concelho e Feira do Vinho, terminar no final do próximo mês, venho por este meio propor a 
sua renovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Para efeitos do novo contrato, proponho a Vª. Exª. o pagamento mensal de 220 �, acrescido 
do IVA à taxa legal em vigor.�. -----------------------------------------------------------------------------
---- Na carta atrás descrita encontra-se exarada uma informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, datada de 06 de Fevereiro de 2008, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �O actual pagamento mensal é de 210,00 �/mês. Solicita agora o aumento para 220,00 �, 
que corresponde a cerca de mais de 5%. ------------------------------------------------------------------
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---- Atendendo a que este técnico está sempre disponível para se responsabilizar por Fichas 
Electrotécnicas necessárias ao andamento de outros trabalhos, julgo ser de aceitar o solicitado. -
---- Deixa-se, no entanto, à superior consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, renovar o contrato de prestação de serviços com o 
Sr. Engº. Luis Marques Pinto, como responsável pela exploração das instalações eléctricas do 
Pavilhão Gimnodesportivo, Piscina Coberta, Posto de Transformação da Longra e Termos de 
Responsabilidade/Fichas Electrotécnicas para as Festas do Concelho, Feira do Vinho e 
Iluminação de Natal, pela quantia de 220 � (duzentos e vinte euros), por mês, sem inclusão do 
Imposto de Valor Acrescentado, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

3.1.CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente a Carta Educativa do Município de Nelas, a qual tinha sido enviada aos Senhores 
Vereadores em formato digital e na reunião entregue em papel, ficando um exemplar anexo a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou a Câmara, que tinha havido muitas rectificações, pois 
tinham sido realizadas três reuniões do Conselho Municipal de Educação, as quais tinham sido 
muito participadas, pelo que o referido Conselho devia reunir mais vezes, que a Educação era 
um assunto muito sério e que os Senhores Presidentes do Conselho Executivo da Escola 
Secundária de Nelas e dos Agrupamentos de Escolas de Nelas e de Canas de Senhorim deram 
bons contributos na elaboração do referido documento. Afirmou ainda que não era positivo ter 
os quatro anos de escolaridade do 1.º Ciclo na mesma sala de aula. ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que o Conselho 
Municipal de Educação aprovou a carta educativa do Município de Nelas, por unanimidade, 
deu uma breve explicação sobre o conteúdo da mesma e que na sua opinião nada obstava a que 
a carta não fosse aprovada. Afirmou também que se deviam manter as escolas o mais próximo 
das populações, visto que era a última réstia de esperança para as mesmas. Afirmou também 
que a carta educativa previa a criação de centros educativos em Canas de Senhorim, em Nelas e 
em Senhorim e que havia Escolas que tinham muito boas condições devido às obras que a 
Câmara lá tinha feito. Afirmou, ainda, que a construção de novos espaços escolares só será 
possível se houver comparticipação de fundos comunitários. ------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou que o Executivo Municipal tinha tido uma reunião com a 
Senhora Directora Regional de Educação do Centro e que as Autarquias que estiveram contra o 
encerramento de escolas, sem se ver primeiro se havia condições para a colocação dos alunos 
noutras escolas, tinham razão e que, segundo ela, tinham agido bem e tinha havido bom senso 
em não encerrar escolas no Concelho de Nelas. ----------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que tinha uma declaração 
para fazer, mas que antes queria afirmar que a Senhora Presidente reuniu com toda a gente para 
elaborar a carta educativa menos com a Câmara e que devia ter feito isso. Leu, de seguida, o 
artigo 19.º do Decreto-Lei 7/2003, que regula a elaboração das cartas educativas e afirmou que 
a elaboração da carta educativa é da competência da Câmara e não da Senhora Presidente da 
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Câmara e que aquela carta já estava nesta Câmara Municipal quando o Executivo Municipal 
tomou posse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente, o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu a declaração que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Carta Educativa do Município de Nelas -------------------------------------------------------------
---- 1. A proposta de carta educativa que nos é submetida a votação e que mereceu o parecer 
favorável do Conselho Municipal de Educação, por unanimidade, é um documento que nasce 
velho, desadequado da nossa realidade social e política e da actual e a carecer a breve prazo de 
revisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Antes de sucintamente explicar o porquê não posso deixar de realçar o esforço de 
levantamento efectuado e o trabalho de reunião de elementos constantes da carta, realçando 
também a utilidade deste instrumento para gestão da educação, seja ela escolar, seja 
profissional, seja do ensino recorrente (conforme aliás se retira do D.L. n.º 7/2003, de 15 de 
Janeiro, que regulamentou os Conselhos Municipais de Educação e o processo de elaboração da 
carta educativa). -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. O documento carta educativa nasce velho porque está mais de 4 anos atrasado na sua 
aprovação uma vez que o D.L. n.º 7/2003 consignava que o mesmo estivesse aprovado até 
Janeiro de 2004 (vide art.º 24.º). ----------------------------------------------------------------------------
---- 4. E velho porque o que hoje se discute e se concretiza é já a assunção de competências dos 
Municípios no ensino até ao 3.º Ciclo, em termos de pessoal auxiliar, rede de transportes, 
instalações, equipamentos, etc. (vide notícias de imprensa recente que se juntam). Teve a 
proposta de Carta Educativa porventura esta nova realidade ou baseou-se apenas nas 
responsabilidades que já lhe cabiam quanto ao pré-escolar e ao 1.º Ciclo do Básico?! -------------
---- 5. E velha porque com este atraso na sua aprovação, sem que existam quaisquer razões 
credíveis que expliquem este atraso de mais de 4 anos, o Concelho de Nelas foi já prejudicado 
na candidatura e distribuição das verbas do QREN/4.º Quadro Comunitário de Apoio, uma vez 
que não pode sequer concorrer à instrução/melhoria de equipamentos escolares propiciada pela 
CCDRCentro que disponibilizou 100 milhões de euros para o efeito em Novembro de 2007. 
(vide notícias de imprensa recentes). ----------------------------------------------------------------------
---- 6. A proposta de Carta Educativa está desadequada da nossa e actual realidade por duas 
razões que facilmente se compreendem. O concelho de Nelas e o seu instrumento essencial na 
área da educação só teriam a ganhar se a realidade tivesse sido estudada, como devia, em 
comparação com os concelhos com os quais temos maior proximidade e que reconhecemos 
terem algo a comparar num grau eventualmente superior, ou seja, os concelhos de Mangualde, 
Carregal do Sal, Seia e até Viseu. Comparar prospectivamente as realidades /necessidades na 
área da educação com concelhos como Aguiar da Beira, Sátão e Penalva é, salvo o devido 
respeito, ser pouco exigente (basta verificar os níveis de analfabetismo e de ocupação 
profissional das populações) no que respeita ao futuro e à evolução do concelho de Nelas. -------
---- 7. O concelho de Nelas exige e merece que se olhe esta matéria e os objectivos a alcançar 
em termos de excelência e no universo dos concelhos mais industrializados que lhe são 
vizinhos. Só assim se justificam até ponderações e investimentos supra municipais. --------------
---- 8. Está a proposta de Carta Educativa desadequada da actual realidade uma vez que mais 
não constitui do que uma �manta de retalhos� com dados da realidade posterior a 2003 colados 
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nos mapas e gráficos, sustentando, todavia, o diagnóstico e terapia apenas aqueles dados até 
2003. O texto da carta assim o refere quando diz que �o cálculo da população escolar teve como 
objectivo principal a identificação das necessidades em termos de salas/turmas para o horizonte 
de 2003/2013��, verificando-se um hiato informativo entre 2003 e 2007 em muitas matérias, 
nomeadamente taxas de natalidade, taxa de mortalidade infantil, taxa de abandono, taxa de 
retenção, etc. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 9. Ou seja, a carta está a nascer já com 5 anos de idade sem ter consciência da solidez dos 
dados nos 4/5 anos anteriores. Isto explica-se no facto de o trabalho da carta educativa ter sido 
preparado para estar aprovado em 2004 como a lei exigia. ---------------------------------------------
---- 10. Estas desconformidades justificam-se pelo menor cuidado com que pela autarquia se 
tem olhado para esta questão estruturante do futuro do concelho de Nelas e que infelizmente 
continua. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 11. A Carta Educativa nasce, finalmente, a carecer rapidamente de revisão, não só pelas 
razões apontadas em termos de falta de solidez dos dados escolares e novas competências dos 
municípios, mas também porque a realidade concelhia em termos de ocupação profissional dos 
seus habitantes merece uma resposta em termos de reconversão profissional e aposta eventual 
em novas áreas de actividade como o turismo e o ambiente, necessidades cada vez mais 
prementes para estancar o aumento da taxa de desemprego no nosso concelhio e o abandono de 
casais jovens para o litoral ou para a emigração. ---------------------------------------------------------
---- 12. E nessa matéria, quer em termos de ensino profissional, quer em termos de formação 
contínua de adultos, nada mais do que uma referência simples se tira da proposta de Carta 
Educativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 13. É aliás sintomático a esse propósito que no Conselho Municipal de Educação que deu 
parecer favorável não tenha estado presente nenhum representante da Segurança Social ou dos 
serviços de emprego e formação profissional. ------------------------------------------------------------
---- 14. A proposta, em suma, limita-se no essencial a manter o que está e não aponta qualquer 
solução que vise inverter o abandono progressivo das aldeias e freguesias do nosso concelho em 
benefício da concentração em Nelas e Canas de Senhorim, considerando como inevitável o 
encerramento a curto prazo de algumas escolas do 1.º Ciclo. ------------------------------------------
---- 15. A proposta não fundamenta a lógica de divisão dos diversos territórios educativos, por 
exemplo o da inclusão no sub-território de Nelas, de Vilar Seco, Carvalhal Redondo e Moreira 
e da existência dos seus sub-territórios de Santar (sozinho), Senhorim e Lapa do Lobo, não se 
retirando do levantamento a necessidade de isso suceder. ----------------------------------------------
---- 16. No que respeita ao Plano de Investimentos o mesmo não reflecte tudo o que acima referi 
em termos de transferências de competências para os Municípios do 2.º e 3.º Ciclo do Básico, 
sendo por isso parcial e insuficiente o referido plano. ---------------------------------------------------
---- 17. Pelas razões apontadas mas também porque, ainda que com todos os referidos vícios, 
incluindo o de nunca o assunto ter vindo à reunião de Câmara como devia, uma vez que a 
elaboração da carta é sua competência e não competência da Sra. Presidente (art.º 19.º do D.L. 
n.º 7/2003), o que implica a inexistência de parecer do Conselho Municipal de Educação sobre 
uma proposta da Câmara, o Município precisa com urgência de Carta Educativa que lhe permita 
nomeadamente dar andamento à revisão do PDM e concorrer a verbas comunitárias ou a 
contratos-programa com a administração central, abstenho-me na deliberação de aprovação da 
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Carta Educativa confiando, pelas razões apontadas, na sua revisão a curto prazo.� ----------------
----- Anexos a esta declaração encontram-se quatro recortes de notícias de jornais, que a seguir 
se transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Jornal Público � Sexta-Feira, 30 de Novembro de 2007 -------------------------------------------
---- �Região Centro vai receber cem milhões de euros para requalificar rede escolar --------------
---- Programa de reordenamento da rede escolar vai ser gerido pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro. --------------------------------------------------------------------
---- O Secretário de Estado da Educação, Valter Lemos, anunciou ontem que a Região Centro 
vai receber cerca de 100 milhões de euros no âmbito do Programa Nacional de Requalificação 
da Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e do Pré-Escolar. Na apresentação do programa 
regional, que contou com a presença de dezenas de autarcas do Centro, Valter Lemos referiu 
que o objectivo da iniciativa é requalificar escolas já existentes e construir novos centros 
educativos que contribuam para racionalizar o sistema escolar. ---------------------------------------
---- �Queremos reordenar a rede escolar, aumentar o número de alunos por escola, partilhar 
recursos educativos e articular níveis de ensino�, referiu o Secretário de Estado, acrescentando 
que esta é uma oportunidade �única� para concretizar estes objectivos. Ao nível da Região 
Centro, o programa vai ser mediado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, a quem cabe auxiliar as autarquias a candidatarem-se aos fundos previstos 
para esta iniciativa do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). -----------------------
---- Antes, as Câmaras Municipais vão ter que apresentar os projectos de recuperação ou 
construção da rede escolar ao Ministério da Educação, que decidirá acerca da conformidade da 
candidatura. Esta será apresentada através de um sítio na Internet, que estará disponível a partir 
de amanhã. �Quisemos criar um modelo dinâmico, menos burocrático, que permita avaliar os 
projectos num prazo relativamente curto�, defendeu Valter Lemos. ----------------------------------
---- Para se poderem candidatar, os municípios terão que já ter aprovadas as respectivas cartas 
educativas. No entanto, há vários casos de concelhos da Região Centro que ainda não o fizeram. 
Valter Lemos desvaloriza a questão. �Estou confiante de que não haverá problemas por causa 
dessa questão. Muitas cartas educativas estão prestes a ser homologadas�, referiu o Secretário 
de Estado da Educação.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Jornal de Notícias � Sexta-Feira, 8 de Fevereiro de 2008 ------------------------------------------
---- �QREN só paga um terço do novo parque escolar --------------------------------------------------
---- Sindicato diz que o quadro comunitário não financia dois terços das obras homologadas 
pelo Governo. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os 100 milhões de euros prometidos pelo Governo para a renovação do parque escolar, por 
via do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), não chegam nem para pagar as 
necessidades de um terço dos municípios da Região Centro. ------------------------------------------
---- As contas são do Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC), cujo coordenador, 
Mário Nogueira, salientou que não está em causa �o que as escolas gostavam de ter�, mas os 
investimentos previstos nas respectivas cartas educativas, homologadas pelo Governo. -----------
---- Em conferência de imprensa, ontem, Nogueira lembrou que a construção de novas escolas e 
a requalificação das existentes foram invocadas pelo Governo para justificar o fecho de 743 
escolas da Região Centro nos últimos dois anos. Daí, considerar que �o Governo enganou as 
Câmaras �com uma promessa falsa. �Fechem lá as escolas, que não vai faltar dinheiro para as 
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alternativas�. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em Novembro, o Executivo anunciou que Portugal teria 400 milhões de euros do QREN 
para renovar o parque escolar. E, dias depois, prometeu que 100 milhões seriam para os 100 
municípios do Centro. O SPRC ficou então com a ideia de que a verba estava �aquém� das 
necessidades e, para a confirmar, pediu àquelas 100 autarquias para consultar as suas cartas 
educativas. Nem todas têm o documento aprovado, mas só os primeiros 33 a que teve acesso 
prevêem projectos no valor de 171 milhões de euros. Tendo em conta que o QREN só suporta 
70% desses investimentos, serão necessários 120 milhões de euros para os 33 concelhos (em 
que não se incluem quatro capitais de distrito), uma despesa que já ultrapassa em 20% o valor 
destinado a 100 municípios. ---------------------------------------------------------------------------------
---- A sindicalista que coordena o estudo do SPRC, Helena Arcanjo, frisou ainda que �a maior 
parte� das propostas de investimento feitas por aquelas 33 câmaras e homologadas pelo 
Ministério da Educação tem a classificação de �alta prioridade�. O que significa que devem ser 
concretizadas dentro de dois a três anos, disse. -----------------------------------------------------------
---- Nogueira mostrou-se convencido de que a �situação�, a nível nacional, será mais grave do 
que na Região Centro. Por isso, desafiou o Governo a dizer �onde vai buscar as verbas que 
faltam� e prometeu remeter o estudo do SPRC a todas as entidades politicas com 
responsabilidade no sector da educação.� -----------------------------------------------------------------
---- Jornal de Notícias � Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2008 ---------------------------------------
---- �Autarcas exigem dinheiro para novas competências -----------------------------------------------
---- Governo aprova hoje responsabilidade dos autarcas pelo Ensino Básico ------------------------
---- O Conselho de Ministros de hoje vai aprovar a transferência para os municípios de quase 
todas as responsabilidades ao nível do ensino básico, excepto a contratação de professores, que 
não está incluída no mega-pacote descentralizador, em negociações com as autarquias há um 
ano. Essa avançará mais tarde na experiência piloto. Apesar da aprovação estar prevista para 
hoje, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) só se debruçará sobre o 
assunto na reunião do Conselho Directivo de terça-feira, ainda a tempo da discussão pública 
sobre as alterações. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- As linhas gerais das novas competências dos municípios, que hoje serão aprovadas, já estão 
estabelecidas desde Junho do ano passado. As autarquias ficam responsáveis pela construção e 
manutenção das escolas até ao 9.º ano de escolaridade; pela contratação e gestão de pessoal não 
docente; pela promoção de actividades extra-curriculares; pelo transporte de alunos; e pela 
atribuição de apoios no âmbito da acção social escolar. ------------------------------------------------
---- Tudo nas questões técnicas. No fundo, trata-se de alargar a toda a escolaridade obrigatória 
competências que os municípios já possuíam ao nível do ensino pré-primário e primário. Daí 
que, a ANMP sempre tenha visto com bons olhos aquele que é um dos principais projectos do 
Secretário de Estado da Administração Local, Eduardo Cabrita. --------------------------------------
---- Aliás, ainda no dia 7, a ANMP emitiu um parecer favorável aos aspectos gerais do diploma. 
Na altura faltavam acertar algumas questões técnicas, que podem vir a merecer, contudo, 
contestação dos municípios. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Os autarcas estão preocupados com o pacote financeiro, ou seja, querem que as novas 
competências sejam acompanhadas pelas verbas necessárias para responder às realidades de  
cada concelho. Por outro lado, estão especialmente atentos à contratação de pessoal não 
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docente, pretendendo saber quantos funcionários terá cada um dos municípios. --------------------
--- �Queremos que cada funcionário traga o montante que lhe diga respeito. Um funcionário 
não é só salário�, adiante ao JN o Presidente da ANMP, Fernando Ruas, referindo-se, por 
exemplo, aos descontos com a ADSE.� -------------------------------------------------------------------
---- Jornal de Notícias � Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2008 ----------------------------------------
---- �Novas competências exigem assinatura de cada autarca. Diploma que prevê a transferência 
em matéria de Educação até ao 9.º ano foi aprovado, ontem, em Conselho de Ministros. Lurdes 
Rodrigues garante recursos financeiros, mas ainda terá que chegar a acordo com cada um dos 
308 autarcas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os municípios continuam apreensivos e com muitas dúvidas face à transferência de 
competências que o Governo está disposto a fazer em matéria de Educação, e que exigirá à 
Ministra chegar a acordo com um dos autarcas do país. ------------------------------------------------
---- Maria de Lurdes Rodrigues garantiu, ontem, após a reunião do Conselho de Ministros, em 
que foi aprovado o referido diploma, que existem recursos financeiros para fazer face a todo o 
processo. Para os municípios, a dúvida reside em saber se os montantes a ser consignados serão 
os suficientes para cobrir o aumento dos encargos financeiros que lhes caberá. --------------------
---- A Ministra da Educação deixou claro que o processo de transferência de novas 
competências para os municípios em matéria de Educação até ao terceiro ciclo do Ensino 
Básico �começará imediatamente�. A governante salientou que a proximidade das autarquias   
em relação às suas escolas �permitirá seguramente gerir com maior eficiência os recursos 
disponíveis.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Maria de Lurdes Rodrigues não quis divulgar qual o montante em causa para a 
transferência, mas garantiu que não será por falta de recursos financeiros que este programa 
deixará de ser concretizado. De acordo com o diploma, cada município assinará com o 
Ministério da Educação um contrato de execução. A ministra mostrou-se confiante em que, já 
no próximo ano lectivo, alguns contratos estejam celebrados. -----------------------------------------
---- Em declarações ao JN, António José Ganhão concordou que alguns municípios possam 
considerar estar em condições para avançar com o processo já no próximo ano lectivo. ----------
---- Contudo, o vice-presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) 
revelou haver �ainda muitas dúvidas e alguma apreensão.� António Ganhão fez notar que �a 
transferência de novas competências não pode resultar em mais encargos para as autarquias que 
já não os podem suportar, ou em dinheiros públicos mal gastos�. -------------------------------------
---- Aquele responsável referiu, como exemplo, que a transferência do pessoal não docente � 
cerca de 36 mil � obrigará à contratação de mais pessoal para os serviços camarários, não só das 
divisões de educação, como nas de recursos humanos. -------------------------------------------------
---- No que se refere ao parque escolar, António Ganhão entende que os municípios devem 
receber escolas em bom estado de conservação ou, então, as verbas necessárias para a sua 
reparação. �Se assim não for, caímos no risco de as populações nos virem exigir obras de 
reparação. Aí podemos ter situações muito graves�, sublinhou. ---------------------------------------
---- O vice-presidente da ANMP referiu, ainda, que municípios e Ministério da Educação �têm 
pela frente, ainda muito trabalho a fazer� para avançar com a contratualização.� -------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou a Senhora Presidente da 
Câmara no sentido de saber se ela aceitava que lhe fossem colocadas questões acerca da carta 
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educativo, tendo a Senhora Presidente respondido que sim, que a carta educativa estava 
presente à reunião para discussão e aprovação. ----------------------------------------------------------
---- Durante a leitura da declaração apresentada pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges 
da Silva houve várias afirmações da parte do Executivo em resposta às questões que o referido 
Senhor Vereador ia formulando. ----------------------------------------------------------------------------
---- Assim, a Senhora Presidente da Câmara informou que a carta educativa era um documento 
dinâmico e que entre a primeira e segunda reuniões do Conselho Municipal de Educação tinha 
havido muitas alterações. Afirmou também que as primeiras candidaturas ao Quarto 
Comunitário de Apoio iam até 31 de Março de 2008. ---------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou, que embora as primeiras 
candidaturas ao QREN decorram até 31 de Março de 2008, a carta educativa demorava mais de 
um ano para ser promulgada. -------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que numa reunião que teve com a Senhora 
Directora Regional de Educação do Centro tinha-lhe sido dito que a carta educativa ia ser 
homologada a tempo do Executivo Municipal poder concorrer aos fundos comunitários, que 
tinha havido agilização nos processos de homologação e que havia cartas homologadas em dois 
meses. Afirmou ainda que a maioria das cartas educativas já homologadas tinham que ser 
reformuladas para efeitos de candidatura e que não havia financiamentos aprovados porque não 
havia candidaturas aprovadas visto que o prazo de apresentação das mesmas decorria até 31 de 
Março de 2008. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que o Executivo 
Municipal devia mostrar humildade porque na sessão que o Partido Socialista organizou acerca 
das cartas educativas com pessoas que sabem do assunto foi dito que o Concelho de Nelas 
dificilmente �apanhará o comboio� até 31 de Março de 2008. ----------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou, novamente, que a carta educativa era um documento 
dinâmico e que ia sendo corrigido com adendas. ---------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas respondeu a 
várias questões colocadas pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, tendo 
explicado vários aspectos da carta educativa. -------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a Câmara Municipal devia ter 
sido mais participativa na elaboração da carta educativa. Explicou para que é que servia aquele 
documento. Que deveria ter sido discutida a questão dos conceitos modernos de educação, visto 
que a Senhora Presidente da Câmara defendia uma escola próxima dos cidadãos, ou seja um 
conceito de proximidade, enquanto o Partido Socialista defendia um conceito de escola de 
qualidade. Questionou o Executivo Municipal no sentido de saber, em concreto, o que é que se 
ia construir em Nelas, Canas de Senhorim e Senhorim. Afirmou também que a presente carta 
educativa só ia servir para efeitos de futuras candidaturas, que o documento apresentado devia 
ser mais actual, mais eficaz e bem mais dinâmico e que um dos pontos altos do debate 
promovido pelo Partido Socialista foi analisar como se fazia uma carta educativa e que o 
Executivo Municipal podia ter aproveitado aquele debate para ver como se fazia a recolha de 
dados e como se fazia um diagnóstico das necessidades educativas de um concelho. Afirmou 
também que estava a falar de racionalização de recursos, que o Partido Socialista se sentia 
muito honrado por ter promovido o referido debate em inícios de Janeiro de 2008, que achava 
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péssimo a pressa com que a Senhora Presidente convocou o Conselho Municipal de Educação, 
a pressa com que lhe pediu um parecer e que era pouco lisonjeiro dizer que o Conselho 
Municipal de Educação emitiu, por unanimidade, um parecer favorável. ----------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que tinha sido o seu antecessor que escolheu a empresa para 
elaborar a carta educativa, que quando tomou posse a empresa tinha o trabalho a meio, que não 
o deitou fora e o trabalho continuou. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a Senhora Presidente tinha 
razão se a carta educativa tivesse sido trazida à reunião de Câmara em Janeiro ou Fevereiro de 
2006, que aquele documento foi em parte elaborado pelo Executivo anterior, mas que isso não 
isentava o Executivo actual de ele, Vereador Adelino José Borges Amaral, tecer criticas sobre a 
carta educativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que o Executivo anterior contratou aquela firma e o 
Executivo actual continuou o trabalho. --------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que aquela carta era a pura 
inoperância deste Executivo Municipal. Questionou onde estava na carta educativa o parecer 
dos especialistas do Conselho Municipal de Educação. Afirmou também que a Câmara deveria 
ter tido uma maior participação na elaboração daquele documento. Questionou também a 
percentagem de ocupação das salas e referiu que o mapa exarado na página 48 estava errado. 
Afirmou também que na carta educativa não estava tratada a questão da Acção Social Escolar e 
que a questão da rede de transportes não estava bem tratado. Afirmou ainda que estava 
desajustada a referência a concelhos que nada tinham a ver com a realidade do concelho de 
Nelas. Questionou, ainda, o Executivo Municipal no sentido de saber o que é que ia acontecer 
em Nelas e em Canas e Senhorim a nível de construção de Centros Escolares e questionou 
também se ia haver ou não encerramento de escolas. ---------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que o Executivo 
Municipal ia manter em funcionamento a Escola Primária de Moreira. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que deviam concentrar a 
discussão na rede escolar e ver como é que se ia fazer a aplicação prática da carta educativa. ----
----- Seguidamente verificou-se um diálogo entre os Senhores Vereadores Adelino José Borges 
Amaral e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, no sentido de analisarem o que é que ia 
acontecer em cada localidade do concelho, em relação à rede escolar, tendo chegado à seguinte 
conclusão: Em Aguieira ia-se manter o ensino básico e se o número de alunos diminuir, os 
mesmos iriam para o Centro Escolar de Canas de Senhorim; em Santar iram manter-se, a Escola 
Primária e o Jardim de Infância, visto terem dois edifícios novos construídos; em Lapa do Lobo 
também é para manter visto ter edifícios novos; em Canas de Senhorim iram ser construídas 
quatro salas de aula para os Jardins de Infância e doze sala de aulas para o Primeiro Ciclo; em 
Vila Ruiva encerra a Escola Primária, mantém-se o Jardim Escola e vai ser construído o Centro 
Escolar de Senhorim. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que 
na elaboração da carta educativa tinha havido participação e discussão pública da comunidade 
educativa, que tinha estado toda a gente representada, inclusive, professores com competência 
reconhecida para emitir o parecer. Afirmou ainda que dizer que foi exigido um parecer por 
unanimidade ao Conselho Municipal de Educação era passar um atestado de menoridade aos 
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elementos desse Conselho Municipal e que para este Executivo Municipal a Educação era um 
assunto essencial. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Executivo Municipal não 
tinha o mínimo de respeito por ele quando estava no uso da palavra, que ele não tinha posto em 
causa o parecer do Conselho Municipal de Educação, mas questionou onde estavam os 
contributos daquele Conselho Municipal. Afirmou também que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista defendiam uma educação de qualidade e não uma educação de proximidade e 
que só depois do Partido Socialista ter feito o debate público sobre a carta educativa é que o 
Executivo Municipal fez, à pressa, as reuniões do Conselho Municipal de Educação e que era 
uma vergonha o Executivo Municipal ter entregue, em CD, a carta educativa na passada sexta 
feira, dia 22 de Fevereiro de 2008. -------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que tinha entregue a todos os Senhores Vereadores, há três 
meses atrás, um primeiro documento da carta educativa e que os Senhores Vereadores da 
Oposição não tinham dado contributo nenhum. ----------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereado Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que a Senhora 
Presidente não pediu propostas a nenhum membro da Câmara. ---------------------------------------
---- A Senhora Presidente questionou o Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues no sentido de saber então para que é lhe entregou os referidos documentos. -----------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues respondeu à Senhora 
Presidente que ela entregou os documentos porque os Senhores Vereadores lhos pediram. -------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o documento em análise 
deveria ter sido elaborado pela Câmara e não pela Senhora Presidente e que ela mais uma vez 
atropelou a lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que tinha uma versão da carta 
educativa, datada de Junho de 2007. Afirmou que várias vezes tinha questionado o Executivo 
Municipal sobre o ponto de situação da carta educativa e que a Câmara Municipal devia ter sido 
ouvida antes do Conselho Municipal de Educação e que, em concreto, a Câmara Municipal não 
se pronunciou na elaboração daquele documento. -------------------------------------------------------
---- Posta à votação a carta educativa do Município de Nelas, foi a mesma aprovada, por 
maioria, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores 
Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques e do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas e quatro abstenções, dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da 
Silva, Dr.ª Natália Henriques Coelho, Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares 
dos Santos Rodrigues. Este documento irá ser presente à próxima sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Nelas, para aprovação. --------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente, em forma de declaração de voto, afirmou que não pense a 
administração central que vem encerrar as escolas e pôr o ónus nas autarquias, que enquanto ela 
for Presidente da Câmara não encerrará escolas e que nesse aspecto não ia cumprir a política da 
administração central de encerramento de escolas e por o ónus nas autarquias. --------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta a seguinte 
declaração de voto: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Congratulo-me com a aprovação da carta educativa depois de cinco anos da entrada em 
vigor da lei para a sua aprovação. Efectivamente ela esteve na gaveta durante cinco anos e é 
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oportuno hoje apurar responsabilidades e se responsabilidades houve, elas são imputadas ao 
Partido Socialista porquanto decorria da Lei que tal instrumento de gestão escolar devia ser 
aprovado um ano após a entrada da Lei em vigor, que é de 2003. -------------------------------------
---- Quero também congratular-me pela não extinção do Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim, quando no anterior Executivo Municipal era vontade expressa que tal acontecesse. --
---- Estou certo que pode haver ensino de proximidade e ensino de qualidade e que os dois não 
se litigam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Mais uma vez lamento a atitude dos Senhores Vereadores da Oposição que debitaram tantas 
deficiências neste documento e não tiveram a oportunidade, que é este local, para apresentar as 
suas propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que vai fazer chegar, 
posteriormente, a sua declaração de voto. ----------------------------------------------------------------- 
---- Em 11 de Março de 2008, os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos 
Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, enviaram, via fax, a 
declaração de voto, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista consideram a Carta Educativa como um instrumento 
de planeamento de extrema importância, na medida em que dela depende a reestruturação da 
rede escolar do concelho, nomeadamente ao nível de jardins de infância e do ensino básico. ----
---- Consideram também, que a reestruturação da rede escolar deve ter em consideração a 
aplicação dos novos conceitos estratégicos de educação, em especial o conceito de escola a 
tempo inteiro e de ensino para todos. ----------------------------------------------------------------------
---- Consideram ainda que os Centros Escolares, em perfeita articulação e integração com a 
comunidade, contemplam a satisfação das novas necessidades educativas e proporcionam um 
ensino de qualidade, que entendemos dever ser a primeira prioridade do sistema educativo. -----
---- A proposta de Carta Educativa agora apresentada, não assume com clareza qualquer opção 
em termos de definição de rede escolar e de política de educação. ------------------------------------
---- É, no essencial, o mesmo documento que o anterior executivo deixou, não tendo sido feita 
uma actualização conveniente, enquadrando nova legislação, novos conceitos e necessidades 
actuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Esse projecto de Carta Educativa, elaborado por uma empresa que nada tem a ver nem 
conhece as especificidades do concelho de Nelas, sem qualquer intervenção de técnicos da 
autarquia e da comunidade educativa, poderia e deveria ter sido amplamente discutido e 
melhorado, aproveitando os mais de dois anos e meio decorridos. ------------------------------------
---- A constituição da equipa que elaborou o documento, por técnicos que nada têm a ver com 
educação (quatro licenciados em arquitectura, três em urbanismo, um em geografia, um em 
gestão, um em direito e apenas um professor), não foi compensada, como se esperava, com o 
envolvimento dos técnicos da autarquia, de reconhecido mérito e da comunidade educativa, na 
fase de conclusão do documento e de elaboração das propostas. --------------------------------------
---- O enquadramento regional feito a partir de concelhos que pouco têm a ver com Nelas 
(Aguiar da Beira, Sátão, Penalva do Castelo), também deveria ser complementado com outros 
com os quais temos mais afinidades geográficas, sociais e de nível de desenvolvimento 
(Mangualde, Carregal, Viseu, Seia). -----------------------------------------------------------------------
---- Assim, o executivo actual não soube dar continuidade ao trabalho do anterior e, ao não ter 
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apresentado qualquer projecto ou candidatura, perdeu uma oportunidade soberana de colocar o 
concelho de Nelas no grupo dos primeiros a modernizar o seu parque escolar. ---------------------
---- As projecções usadas para a definição da rede escolar e dos Centros Escolares de Nelas, 
Canas de Senhorim e Senhorim, assentam em dados pouco rigorosos, como sejam ausência de 
informação de taxas de natalidade nos últimos anos e valores incorrectos das taxas de ocupação 
dos equipamentos existentes. -------------------------------------------------------------------------------
---- O tratamento dado aos transportes escolares também é pouco rigoroso, não se percebendo 
qual o papel da autarquia, da participação dos seus meios próprios e o desenho da rede de 
transportes, em função do novo mapa de rede escolar, com os centros educativos integrados. ---
---- A acção social escolar não tem tratamento adequado. ----------------------------------------------
---- As actividades de enriquecimento curricular não são devidamente enquadradas. --------------
---- Não são claras as opções de integração dos vários níveis de ensino, nos centros escolares, e 
em particular no de Senhorim, não sendo também neste caso claras as opções em relação aos 
meios existentes, nomeadamente as escolas de Vila de Senhorim e Vila Ruiva. --------------------
---- Verifica-se também, a mesma indefinição em relação a outras escolas, como é o caso de 
Moreira e Aguieira, referindo-se uma primeira e segunda fases, sem se perceber se a primeira 
fase é a situação actual, sem qualquer alteração e a segunda será logo após a implementação da 
Carta Educativa e construção dos Centros Escolares. ---------------------------------------------------
---- Não obstante o que atrás ficou dito e sendo o concelho de Nelas o único a nível distrital e 
um dos poucos a nível nacional, que não tem Carta Educativa aprovada, situação que urge 
ultrapassar, até porque para o município se poder candidatar a fundos comunitários e outros que 
possibilitem a concretização da reestruturação da rede escolar, é imperativa a existência deste 
documento, os vereadores do Partido Socialista, abstêm-se na sua votação, apesar de todas as 
deficiências apontadas, que esperam possam ser rectificadas na fase de implementação.� --------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou, em forma de declaração de 
voto, que a sua abstenção na votação da carta educativa do Município de Nelas tinha por base a 
sua declaração, apresentada, lida e atrás descrita. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu o documento onde no anterior 
Executivo Municipal se previa a extinção do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, 
tendo a Senhora Presidente afirmado que, posteriormente, iria facultar esse documento. ----------   
3.2.ATRIBUIÇÃO DE VERBAS AOS JARDINS DE INFÂNCIA COM COMPONENTE 
DE APOIO À FAMÍLIA DO CONCELHO DE NELAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação datada de 04 de Fevereiro de 2008, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Atribuição de Verbas aos Jardins de Infância com Componente de Apoio à Família do 
Concelho de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede do Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei nº 5/97 e o Decreto-lei nº 147/97 e tendo em consideração o Despacho nº 18.812/07, 
este serviço sugere à apreciação de V. Exa. e posterior aprovação as seguintes transferências de 
verbas para os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Nelas, de acordo com a seguinte 
distribuição: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------  Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: -------------------------- 
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Estabelecimento Material Didáctico Material Desgaste Expediente de Limpeza TOTAL 
J. I. Aguieira 300 � 200 � 150 � 650 � 
J.I. Canas Senhorim 320 � 220 � 150 � 690 � 
J.I. Lapa Lobo 280 � 180 � 150 � 610 � 
J.I. Póvoa St.º António 280 � 180 � 150 � 610 � 
J.I. Vale Madeiros 250 � 150 � 150 � 550 � 

TOTAL 1.430 � 910 � 750 � 3.110 � 
------------------------- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida: -------------------------- 

Estabelecimento Material Didáctico Material Desgaste Expediente de Limpeza TOTAL 
JI. Carvalhal Redondo 300 � 200 � 150 � 650 � 

JI. Folhadal 300 � 200 � 150 � 650 � 
JI. Moreira - � - � 150 � 150 � 
JI. Nelas 320 � 220 � 150 � 690 � 
JI. Santar 300 � 200 � 150 � 650 � 

JI. Vila Ruiva 250 � 150 � 150 � 550 � 
JI. Vilar Seco 280 � 180 � 150 � 610 � 

TOTAL 1.750 � 1.150 � 1.050 � 3.950� 
---- À consideração de V. Ex.ª�. ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de verbas aos Jardins de 
Infância com Componente de Apoio à Família do Concelho de Nelas, nos termos e de acordo 
com a informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita. ---------------------------------- 
 

4 � SUBSÍDIOS 
 
4.1.GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS DE SENHORIM � PEDIDO DE 
SUBSÍDIO PARA AJUDA NA COMPRA DE CARRINHA � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 23 de Janeiro de 2008, do Grupo Desportivo e Recreio de 
Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Ajuda na compra de carrinha ---------------------------------------------------------------------------
---- O GDR de Canas de Senhorim tinha até há pouco tempo duas carrinha de 9 lugares para o 
apoio às suas equipas de futebol. Infelizmente um acidente com uma delas obrigou a que esta 
fosse abatida, pois já tinha 18 anos e a reparação custava mais que o seu valor. --------------------
---- A partir dessa data tem sido muito difícil manter em funcionamento as quatro equipas de 
formação e até os seniores. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Todos os dias treinam duas equipas e às vezes três, e apesar dos directores darem o melhor 
de si com as suas viaturas é muito difícil aguentar tal trabalho. ---------------------------------------
---- Assim resolvemos tentar adquirir uma viatura de 9 lugares para substituir a anterior. ---------
---- Temos um entendimento com a JC Automóveis para a compra de uma viatura Opel de 9 
lugares em relativo bom estado de conservação do ano de 2003, pela quantia de 16.500 euros. --
---- Como devem calcular o GDR não tem possibilidade de conseguir essa verba pois é já com 
grande dificuldade que se vai conseguindo o necessário para as despesas do dia a dia. ------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 26-02-2008 

 

19 

---- Pelo exposto vimos apelar uma vez mais à boa vontade da Câmara no sentido de nos ser 
dado um subsídio para nos possibilitar adquirir a viatura em questão. --------------------------------
---- Esperando bom acolhimento a este nosso pedido, enviamos os nossos respeitosos 
cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas fez uma breve explicação 
sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, iam abster-se na atribuição daquele subsídio, porque de acordo com o que 
tinha sido definido pelo Executivo, entendiam que já tinham sido atribuídos os subsídios no 
início de cada época, com o valor que cada associação desportiva iria receber, em tranches 
mensais e que aquele subsídio extraordinário era dar um passo atrás. Afirmou também que, 
assim, o Executivo Municipal devia rever os critérios e os montantes definidos no início da 
época. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que podia haver revisão dos valores atribuídos, mas que ia 
votar favoravelmente a atribuição daquele subsídio visto que, por vezes nas associações 
desportivas surgem imponderáveis que ninguém esperava. --------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que ia votar favoravelmente 
a atribuição daquele subsídio e que votará sempre a favor um subsídio que se destine à 
aquisição de carrinhas, como é o caso, porque isso ia aumentar o património das associações 
desportivas. Afirmou ainda que os Senhores Vereadores do Partido Socialista não votaram 
favoravelmente a aquisição da carrinha. -------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr. 
Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e quatro 
abstenções, dos Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José Manuel Borges 
da Silva, Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, atribuir 
ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim um subsídio no valor de 15.000 euros, 
para ajudar nas despesas com a compra de uma carrinha de nove lugares. ---------------------------
---- Os Senhores Vereadores 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 na Câmara Municipal de Nelas abstêm�se porque 
consideram a atribuição deste subsídio uma manifesta  contradição em relação à política de 
atribuição de subsídios, a equipas de futebol, definida por este executivo, ou seja, a atribuição  
de um subsídio global para cada uma das associações, durante cada época desportiva. ------------
---- Não pretendendo, de forma alguma, criar dificuldades a nenhuma associação do Concelho e 
em particular ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, deixam, no entanto, à 
consideração da Senhora Presidente da Câmara e dos seus vereadores, que constituem a 
maioria, a possibilidade de, caso entendam, atribuir subsídios pontuais extraordinários a esta e 
outras associações que os venham a solicitar, mesmo que não se enquadrem na política traçada 
pela actual maioria. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Solicitam, neste contexto, lhes sejam facultadas cópias dos documentos de prestação de 
contas e relatórios de actividades, que aquela associação tenha entregue na Câmara Municipal, 
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no cumprimento do protocolo estabelecido entre ambas as partes. ------------------------------------
---- Considerando que o recurso a estes pedidos de subsídios extraordinários poderá ser 
revelador de algum desajustamento nas verbas atribuídas a cada uma das associações, 
recomendam que: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - O executivo promova, em conjunto com as associações desportivas do Concelho, a 
reapreciação dos protocolos estabelecidos e a redefinição dos subsídios globais, para cada uma 
delas, que foram atribuídos no início da presente época.� ----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques solicitou à Senhora Presidente da 
Câmara que peça os relatórios de contas às associações desportivas do concelho, a pedido dos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que não partia 
dos Senhores Vereadores do Partido Socialista a necessidade de os clubes apresentarem contas. 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Executivo Municipal 
confiava nas associações desportivas do concelho. ------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que se absteve nesta votação 
porque existia desde Abril de 2006 uma deliberação de Câmara com os critérios orientadores de 
atribuição de subsídios e entendia que legitimamente as associações devem apresentar as contas 
e os planos de actividades. Afirmou ainda que, achava que toda a gente que estava nas 
associações, era gente séria. ---------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou que já tinha mandado pedir os relatórios de contas às 
associações desportivas do concelho. ----------------------------------------------------------------------
---- De seguida, gerou-se alguma confusão entre os Senhores Vereadores da Oposição e alguns 
elementos do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, presentes na sala, tendo a 
Senhora Presidente mandado evacuar a sala e feito um intervalo de cinco minutos. ----------------  
4.2.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA � 
PEDIDO DE SUBSÍDIO � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 14/08, datado de 02 de Fevereiro de 2008, da Associação Desportiva, 
Recreativa e Cultural de Moreira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Pedido de apoio/subsídio -------------------------------------------------------------------------------
---- A Associação Recreativa e Cultural de Moreira vem por este meio informar V.ª Ex.ª do 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Esta colectividade candidatou-se ao programa POCentro � Agris � ACÇÃO 7.1 para 
substituição do telhado do edifício sede e requalificação da fachada principal. A Associação 
comprometeu-se desde logo com o suporte dos encargos que este projecto acarretava, neste 
caso 25% do total do custo da obra. No entanto, no decorrer do processo foram exigidos novos 
documentos pela Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral. Assim, para fazer face a 
estas novas exigências não contempladas, no início deste processo, tivemos que recorrer à 
banca para fazer face a estes novos procedimentos, condição imprescindível para que o subsídio 
fosse disponibilizado. ----------------------------------------------------------------------------------------
----- Com todo este processo, tendo em conta o valor assumido inicialmente (25%) para que o 
projecto fosse aprovado e concretizado, mais os juros que teve que pagar consequentes da 
contracção de empréstimos que já estão regularizados, esgotaram por completo os recursos 
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financeiros desta Associação. -------------------------------------------------------------------------------
---- No entanto e após a realização das referidas obras e de todo o esforço efectuado por esta 
Direcção, falta ainda dotar a Associação de um sistema de iluminação, tecto e pavimento. -------
---- Deste modo, constituindo a Câmara Municipal de Nelas o baluarte da defesa das 
instituições deste Concelho, solicitamos a V.ª Ex.ª uma atribuição de um subsídio no valor de 
15.000,00 �, para concluirmos as obras. De salientar, ainda, a importância que a Associação 
representa para esta comunidade e o papel relevante que desempenha nesta Freguesia. 
Continuamos motivados e empenhados para que este processo tenha continuidade. Pela nossa 
parte quero assegurar a V.ª Ex.ª que tudo faremos para que este projecto seja concretizado. ------
---- Certo que V.ª Ex.ª dispensará a atenção devida a este assunto, queira desde já aceitar os 
meus melhores e respeitosos cumprimentos.� ------------------------------------------------------------
---- No ofício atrás descrito encontra-se exarado um Despacho do Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luis dos Santos Coelho Seixas, datado de 11 de Fevereiro de 2008 que a seguir se transcreve: --
---- �Proponho à Sr.ª Presidente que sujeite a reunião de Câmara. Mais proponho que, face à 
importância do espaço da Associação para a população de Moreira e para o desenvolvimento da 
actividade da associação, que se atribua o subsídio requerido, nos termos em que o mesmo foi 
inscrito no Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano em curso.� --------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto em análise. --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 15.000,00 � à 
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Moreira, para ajuda nas despesas com as obras 
de remodelação da sua sede. --------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral retirou-se da reunião alegando motivos de 
ordem pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

5 - DIVERSOS 
 
5.1.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS NO ÂMBITO DO 
PROJECTO �CRIANÇAS EM MOVIMENTO�� � APROVAÇÃO 
---- Presente um Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Jardim Escola João de Deus, no âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas e o Jardim Escola João de Deus, é celebrado o 
presente Protocolo de Colaboração, para o ano lectivo 2007/2008, no âmbito do Projecto 
�Crianças em Movimento��, direccionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual se regerá 
pelas seguintes disposições: ---------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A actividade/modalidade objecto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos do Serviço de Desporto da Autarquia; ---------------------------------------------------------
---- 3. Participam neste Projecto as crianças, com idades compreendidas entre os 3 e 5 anos, e 
que frequentam o Jardim-Escola João de Deus; ----------------------------------------------------------
---- 4. As actividades decorrem quinzenalmente, na Piscina Municipal de Nelas, à quarta-feira e 
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sexta-feira, das 10h30 às 11h15, consoante calendarização geral definida; --------------------------
---- 5. Compete ao Jardim-Escola João de Deus: ---------------------------------------------------------
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; --------------------------------------------------
---- - Incluir a actividade nos Projectos a desenvolver; -------------------------------------------------- 
---- - Efectuar os transportes das crianças para a Piscina Municipal de Nelas; ---------------------- 
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro. ----------------------------------------
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; --------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ----------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 12 de Novembro de 2007 a 27 de Junho de 2008; ---------
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ------
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� -------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, atrás descrito.      
5.2.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CANAS DE 
SENHORIM � JARDIM INFÂNCIA GIRASSOL, NO ÂMBITO DO PROJECTO 
�CRIANÇAS EM MOVIMENTO�� � APROVAÇÃO 
---- Presente um Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim - Jardim Infância Girassol, no âmbito do 
Projecto �Crianças em Movimento��, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas e o Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim � 
Jardim Infância Girassol, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, para o ano lectivo 
2007/2008, no âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, direccionado às crianças do 
Ensino Pré-Escolar, o qual se regerá pelas seguintes disposições: -------------------------------------
---- 1. A actividade/modalidade objecto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos do Serviço de Desporto da Autarquia; ---------------------------------------------------------
---- 3. Participam neste Projecto as crianças, com idades compreendidas entre os 3 e 5 anos, e 
que frequentam o Jardim de Infância Girassol; -----------------------------------------------------------
---- 4. As actividades decorrem quinzenalmente, na Piscina Municipal de Nelas, à quarta-feira e 
sexta-feira, das 10h30 às 11h15, consoante calendarização geral definida; --------------------------
---- 5. Compete ao Jardim de Infância Girassol: ----------------------------------------------------------
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; --------------------------------------------------
---- - Incluir a actividade nos Projectos a desenvolver; -------------------------------------------------- 
---- - Efectuar os transportes das crianças para a Piscina Municipal de Nelas; ---------------------- 
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro. ----------------------------------------
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; --------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ----------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 12 de Novembro de 2007 a 27 de Junho de 2008; ---------
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ------
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
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envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� --------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, atrás descrito.   
5.3.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O CENTRO DE SAÚDE DE NELAS NO ÂMBITO DO 
PROJECTO �ACTIVIDADE FÍSICA EM POPULAÇÃO COM A DIABETES �� � 
APROVAÇÃO  
---- Presente um Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Centro de Saúde de Nelas, no âmbito do Projecto �Actividade Física em População com a 
Diabetes ��, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas e o Centro de Saúde de Nelas, é celebrado o presente 
Protocolo de Colaboração, no âmbito do Projecto �Actividade Física em População com a 
Diabetes ��, direccionado à população do Concelho de Nelas, o qual se regerá pelas seguintes 
disposições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. As actividades/modalidades objecto do presente protocolo são: Ginástica de Manutenção 
e Actividades Aquáticas; ------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos do Serviço de Desporto da Autarquia e os Enfermeiros do Centro de Saúde de Nelas; -
---- 3. Participam neste Projecto utentes do Centro de Saúde de Nelas, em diferentes idades e 
com a Diabetes diagnosticada; ------------------------------------------------------------------------------
---- 4. As actividades decorrem semanalmente nas Instalações Desportivas Municipais � 
Pavilhão Desportivo, à quarta-feira, das 10h00 às 11h00; e Piscina Municipal Coberta à Sexta-
Feira, das 9h30 às 10h30; ------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Compete ao Centro de Saúde de Nelas: ------------------------------------------------------------
---- - Informar os utentes com a Diabetes diagnosticada; -----------------------------------------------
---- - Acompanhar o decorrer das actividades-------------------------------------------------------------
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais para a realização das actividades; --------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ----------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 14 de Novembro de 2007 a 30 de Junho de 2008; ---------
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ------
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� --------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, atrás descrito.  
5.4.SPORT LISBOA E NELAS � RELATÓRIO DE CONTAS REFERENTES AO 
EXERCÍCIO DE 2006 � CONHECIMENTO 
---- Presente o Relatório de Contas do Sport Lisboa e Nelas, referentes ao Exercício de 2006, o 
qual menciona Despesas no valor total de 239.190,73 � e Proveitos no valor total de 210.585,92 
�, donde resulta um saldo negativo no valor de 28.604,81 �. ------------------------------------------
---- Presentes também uma Declaração do Conselho Fiscal da referida associação desportiva, a 
qual emitiu parecer favorável à aprovação das contas e uma Acta da Eleição dos novos Corpos 
Gerentes para a época desportiva 2007/2008. ------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
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6 - CONTABILIDADE 

 
6.1.FUNDOS PERMANENTES � ALTERAÇÃO PARA O VALOR DE 500 � DO 
FUNDO CONSTITUÍDO EM NOME DO TITULAR DO CARGO DE CHEFE DE 
SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL E ARQUIVO, JOSÉ CARLOS PIRES BORGES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, José 
Carlos Pires Borges, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- --
---- �Constituição dos Fundos Permanentes --------------------------------------------------------------
---- Na reunião de 8 de Janeiro de 2008 foi constituído um fundo permanente a favor do Chefe 
de Secção de Expediente Geral e Arquivo, José Carlos Pires Borges, para ocorrer às despesas 
relacionadas com o Notário Privativo desta Câmara Municipal. ---------------------------------------
---- Considerando que os documentos que é necessário requerer, nomeadamente na 
Conservatória do Registo Predial, são, actualmente de valor elevado, aquele montante torna-se 
insuficiente para fazer face à documentação que é necessário requerer durante o período de um 
mês, pelo que solicito a V.ª Ex.ª que, o mesmo, seja fixado em 500,00 �. ---------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o aumento do fundo permanente, 
constituído em reunião ordinária de 8 de Janeiro de 2008, para o valor de 500 � (quinhentos 
euros), visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis relacionadas com o 
Notário Privativo desta Câmara Municipal, nomeadamente certidões e registo de terrenos na 
Conservatória do Registo Predial de Nelas, cujo titular é o Senhor Chefe de Secção de 
Expediente Geral e Arquivo, José Carlos Pires Borges. ------------------------------------------------- 
6.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA � 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 14 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. --------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exªs. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira, 
Carvalhal Redondo, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Póvoa de Santo António e Canas de 
Senhorim, referente ao ano lectivo de 2007/2008: -------------------------------------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Santar: Novembro de 2007 � 525,00 �; Dezembro de 2007 � 148,50 
�; Janeiro de 2008 � 238,50 �; ------------------------------------------------------------------------------
---- -  Jardim de Infância de Moreira: Novembro de 2007 � 342,00 �; Dezembro de 2007 � 
247,50 �; Janeiro de 2008 � 387,00 �; --------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Novembro de 2007 � 281,21 �; Dezembro de 2007 � 
198,00 �; Janeiro de 2008 � 321,75 �; ---------------------------------------------------------------------
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---- - Jardim de Infância de Aguieira: Novembro de 2007 � 477,00 �; Dezembro de 2007 �
294,75 �; Janeiro de 2008 � 486,00 �; --------------------------------------------------------------------- 
---- -  Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Novembro de 2007 � 468,00 �; Dezembro de 
2007 � 351,00 �; Janeiro de 2008 � 499,50 �; ------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Novembro de 2007 � 420,75 �; Dezembro de 2007-
256,50 �; Janeiro de 2008 � 472,50 �; ---------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 6.415,46 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Setembro de 2007 � 318,16 �; Outubro de 2007 
� 695,36 �; Novembro de 2007 � 633,04 �; Dezembro de 2007 � 410,00 �; -------------------------
---- TOTAL: 2.056,56 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Nelas: Novembro de 2007 � 1.018,44 �; Dezembro de 2007 � 
444,44 �; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 1.462,88 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Folhadal� Novembro de 2007� 350,00 �; --------------------------------
---- Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim: --------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Novembro de 2007 � 226,80 �; Dezembro de 
2007 � 151,20 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Novembro de 2007 � 364,50 �; Dezembro de 2007 � 
207,90 �; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Novembro de 2007 � 116,10 �; Dezembro 
de 2007 � 94,50 �; --------------------------------------------------------------------------------------------
------ TOTAL: 1.161,00 �. -----------------------------------------------------------------------------------
------ A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Santa Casa da Misericórdia de 
Santar, ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, à Escola Secundária de Nelas, à 
Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo e ao Centro Social e Paroquial 
de Canas de Senhorim. ---------------------------------------------------------------------------------------
6.3.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 14 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho --------------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de Vªs. Exªs. e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas de 
Folhadal, Nelas, Moreira Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, 
Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2007/2008: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Moreira: Novembro de 2007 � 344,25 �; Dezembro de 2007 � 159,75 �; 
Janeiro de 2008 � 346,50 �; ---------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Novembro de 2007 � 378,00 �; Dezembro de 2007 � 177,75 �; 
Janeiro de 2008 � 369,00 �; ---------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Novembro de 2007 � 810,00 �; Dezembro de 2007 � 180,00 �; 
Janeiro de 2008 � 897,75 �; ---------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Novembro de 2007 � 693,00 �; Dezembro de 2007 � 
315,00 �; Janeiro de 2008 � 717,75 �; ---------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Novembro de 2007 � 726,75 �; Dezembro de 2007 � 364,50 �; 
Janeiro de 2008 � 742,50 �; ---------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Santar: Novembro de 2007 � 605,25 �; Dezembro de 2007 � 272,25 �; Janeiro 
de 2008 � 576,00 �; ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Senhorim: Novembro de 2007 � 765,00 �; Dezembro de 2007 � 360,00 �; 
Janeiro de 2008 � 861,75 �; ---------------------------------------------------------------------------------
----- TOTAL: 10.662,75 �; ----------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2007/2008): ---------------------------------------------
---- - Novembro de 2007 � 675,52 �; Dezembro de 2007 � 330,07 �; --------------------------------
---- TOTAL: 1.005,59 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Escola Secundária de Nelas (1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela): ------------------------------
---- - Novembro de 2007 � 1.282,48 �; Dezembro de 2007 � 644,52 �; ------------------------------
---- TOTAL: 1.927,00 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB do Folhadal: Novembro de 2007 � 350,00 �; --------------------------------------------
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Novembro de 2007 � 531,90 �; Dezembro de 2007 � 
264,60 �; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Novembro de 2007 � 604,80 �; Dezembro de 2007 � 299,70 �;-
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Novembro de 2007 � 337,60 �; Dezembro de 2007 � 
291,60 �; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Novembro de 2007 � 2.405,70 �; Dezembro de 
2007 � 1.166,40 �; --------------------------------------------------------------------------------------------
--- TOTAL: 5.902,30 �; --------------------------------------------------------------------------------------
---- Escola EB 2,3/S Eng.º Dionísio A. Cunha: Setembro de 2007 � 66,46 �; Outubro de 2007 � 
237,27 �; Novembro de 2007 � 240,96 �; Dezembro de 2007 � 128,14 �; ---------------------------
---- TOTAL: 672,83 �.� -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Santa Casa da Misericórdia de 
Santar, ao Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, de Nelas, à Escola Secundária 
de Nelas, à Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo, ao Centro Social 
Paroquial de Canas de Senhorim e à Escola EB 2,3/S Eng.º Dionísio A. Cunha, de Canas de 
Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 30 de Janeiro e 15 de Fevereiro de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 30 de Janeiro e 15 de Fevereiro de 2008, constantes na 
relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
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 30 
de Janeiro e 15 de Fevereiro de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------- 
7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência prévia, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 30 de Janeiro e 15 de Fevereiro de 2008, 
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constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo V), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
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 07 e 20 de Fevereiro de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
7.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: MARIA 
JOSÉ DE ALBUQUERQUE PINTO VALEJO E VITÓRIA MARIA BORGES PINTO 
VALEJO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 2318, de 18/02/2008. Local: Canas de Senhorim. Requerentes: Maria José de Albuquerque 
Pinto Valejo e Vitória Maria Borges Pinto Valejo. ------------------------------------------------------
---- 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 partilha, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, sito aos �Quintais�, artigo 2078, localizado em Canas de 
Senhorim, sendo ½ a favor de cada um. -------------------------------------------------------------------
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. --------------------------------------------------------------------
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, sito aos �Quintais� � freguesia de 
Canas de Senhorim, em que são requerentes Maria José de Albuquerque Pinto Valejo e Vitória 
Maria Borges Pinto Valejo, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. -----------------------------------------------------------------------------------------
7.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE UM 
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RECLAMO DE UMA FACE LUMINOSA E DOIS TOLDOS DE BRAÇOS 
EXTENSIVOS. LOCAL: RUA SERRA DA ESTRELA, EDIFÍCIO GRÃO VASCO, 
LOJA 7, EM NELAS. REQUERENTE: RESTAURANTE CAFETARIA 
COFFEEBAGEL, DE JOÃO PEDRO JESUS RICO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 7 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de um reclamo de uma face 
luminosa e dois toldos de braços extensivos. Local: Rua Serra da Estrela, Edifício Grão Vasco, 
Loja 7, em Nelas. Requerente: Restaurante Cafetaria Coffeebagel, de João Pedro Jesus Rico. ---
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para a colocação de um 
reclamo com uma face luminosa e dois toldos de braços extensivos, no prédio onde funciona o 
estabelecimento comercial, conforme se pode verificar nas fotografias e no descrito nas peças 
escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente. ----------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que: -----------------------------------------------------------------------------------
---- a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; ---------------------
---- b) o anúncio apresente solidez e resistência suficiente, de modo a não causar perigo para os 
transeuntes do estabelecimento e do passeio; ------------------------------------------------------------- 
---- c) A distância entre o solo e a parte inferior da cortina não pode ser menor que 2,20 m, 
conforme o disposto na alínea a), do artigo 38.º do Regulamento. ------------------------------------
---- VI. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção dos suportes 
publicitários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de publicidade 
para colocação de um reclamo de uma face luminosa e dois toldos de braços extensivos, sitos 
na Rua Serra da Estrela, Edifício Grão Vasco, Loja 7, em Nelas, em que é requerente o 
Restaurante Cafetaria Coffeebagel, de João Pedro Jesus Rico, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
7.6.PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO � 
ALARGAMENTO ATÉ ÀS 6 HORAS DA MANHÃ, NOS DIAS 3, 4 E 5 DE 
FEVEREIRO DE 2008. LOCAL: ESTABELECIMENTO �BAR QUEBRA TOLAS�, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: ANTÓNIO JOSÉ ABRANTES DA SILVA � 
RATIFICAÇÃO 



 
Fls.__________ 

Reunião de 26-02-2008 

 

30 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara �Concordo�, datado de 1 de Fevereiro de 2008, exarado na informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, datada de 29 de Janeiro de 2008, que a seguir se transcreve: -------------------
---- �Pedido de alargamento do horário de funcionamento � Alargamento até às 6 horas da 
manhã, nos dias 3, 4 e 5 de Fevereiro de 2008. Local: Estabelecimento �Bar Quebra Tolas�, em 
Canas de Senhorim. Requerente: António José Abrantes da Silva ------------------------------------
---- I � Solicitação do requerente: --------------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente solicita alargamento temporário do mapa de horário do estabelecimento 
�Bar Quebra Tolas�, em Canas de Senhorim, com o encerramento às 06:00 horas, nos dias 3, 4 
e 5 de Fevereiro de 2008, visto se encontrarem a decorrer os festejos de Carnaval. ----------------
---- 2. A requerimento do interessado, a Câmara Municipal tem competência para alargar os 
limites impostos pelo regulamento de horário, de acordo com o artigo 13.º, do Capítulo II, do 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
Prestação de Serviços do Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------
---- 3. Contudo o pedido não se encontra devidamente instruído. Encontra-se em falta o atestado 
da Junta de Freguesia e da Força Policial de Canas de Senhorim, conforme este pedido de 
alargamento provisório de horário não afecta a segurança, tranquilidade e repouso dos cidadãos 
residentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Atendendo à proximidade do evento, de contacto telefónico no dia 29/01/2008 com o 
Comandante da GNR de Canas de Senhorim, concorda com o alargamento de horário proposto, 
desde que o requerente garanta condições de tranquilidade e repouso dos cidadãos. ---------------
---- - Informa que este deverá respeitar as ordens da autoridade policial que se dirija ao local, 
devendo tomar as medidas de redução do ruído por esta indicada. ------------------------------------
---- - Solicita que lhe seja enviado um fax com a aprovação municipal. ------------------------------
---- 5. De contacto telefónico de 29/01/2008 com o Presidente da Junta de Freguesia de Canas 
de Senhorim, não vê inconveniente no alargamento de horário, visto se tratar de um costume 
tradicional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim, em virtude de se tratar de um pedido usualmente deferido e fundamentado no 
facto de nesses dias decorrerem as festas do Carnaval, não vejo qualquer inconveniente no 
alargamento de horário, até às 06:00 horas da manhã dos dias 03, 04 e 05 de Fevereiro de 2008, 
desde que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Não seja posta em causa a segurança e tranquilidade pública; ---------------------------------
---- b) Deverá tomar medidas de redução do ruído; ------------------------------------------------------
---- c) Deverá respeitar as indicações da autoridade municipal. ----------------------------------------
---- 2. Caso V.ª Ex.ª concorde, deverá ser enviado um fax à GNR de Canas de Senhorim com a 
aprovação do alargamento de horário. ---------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------- 
7.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS. LOCAL: RUA SERRA DA 
ESTRELA, EDIFÍCIO GRÃO VASCO, LOJA A 9, EM NELAS. REQUERENTE: JOÃO 
PEDRO DE JESUS RICO � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 07 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de restauração e bebidas. 
Local: Rua Serra da Estrela, Edifício Grão Vasco, Loja A 9, em Nelas. Requerente: João Pedro 
de Jesus Rico. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias 
da semana. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º 
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08:00 h 
às 01:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para o estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua Serra da Estrela, Edifício Grão 
Vasco, Loja A 9, em Nelas, em que é requerente João Pedro de Jesus Rico, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------
7.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA CARPINTARIA. 
LOCAL: RUA DO PAÇO, N.º 122, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
CARPINTARIA, DE JOSÉ NELAS CARDOSO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 07 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para carpintaria. Local: Rua do Paço, n.º 122, em 
Canas de Senhorim. Requerente: Carpintaria, de José Nelas Cardoso. -------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º 
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08:00 h 
às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 13:30 h e encerramento semanal ao 
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Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para a carpintaria, sita na Rua do Paço, n.º 122, em Canas de Senhorim, em que é requerente a 
firma Carpintaria, de José Nelas Cardoso, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------
7.9.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 06 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1155 e 1156, de 24/01/2008 � �CAMPOCRIA, Mini-Mercado e 
Café Cervejaria�, sito na Rua Conde de Vilar Seco, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento do Mini-Mercado das 07:00 h às 20:00 h, do Café e Cervejaria, das 07:00 h às 
02:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1363, de 29/01/2008 � �Sárita�, de Olindo Amaral, Ld.ª, sito no 
Largo de Santo António, loja A, em Nelas, com o horário de funcionamento de Segunda a 
Quinta, das 06:00 h às 02:00 h, Sextas, Sábados e vésperas de feriados, das 07:00 h às 04:00, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1229, de 25/01/2008 � �Aurosantos Canalizações e Climatização, 
Ld.ª�, sito na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
08:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal 
ao Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.10.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 06 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1372, de 29/01/2008 � �AGRONELAS, Venda de Alimentos 
Compostos para Animais e Produtos Agrícolas�, sito na Av.ª João XXIII, Lote 6, em Nelas, 
com o horário de funcionamento de Segunda a Sexta, das 08:30 h às 19:00 h, aos Sábados, das 
07:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal 
ao Sábado à tarde e Domingo. ------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1435, de 30/01/2008 � �A Selecção, Artigos de Desporto, Ld.ª�, 
sito na Av.ª João XXIII, Loja 3, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:30 h às 
19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1419, de 30/01/2008 � �Café Recanto O Bom Amigo�, de António 
José Pais Silva, sito na Travessa Rua Direita, n.º 14, em Vale de Madeiros, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 1417, de 30/01/2008 � �Mercearia e Cervejaria Roca, Ld.ª�, sito no 
Largo Alexandre Herculano, n.º 66, em Nelas, com o horário de funcionamento de Segunda a 
Sexta Feira, das 09:00 h às 19:00 h, ao Sábado, das 09:00 h às 13:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. ---------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1491, de 31/01/2008 � �Comércio a retalho de vestuário�, de 
Mariana Pereira Patinha Fernandes, sito na Rua Dr. Eduardo Moreira Santos, em Canas de 
Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:30 h, com paragem para almoço 
das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1503, de 31/01/2008 - �Fashion Store�, de Sílvia Simões Pereira 
Loureiro, sito na Rua Armando Monteiro, Edifício Titanic, Loja 5, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:30 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1364 e 1365, de 29/01/2008 - �Padaria Monteiro Unipessoal, Ld.ª�, 
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sito em Nelas e Canas de Senhorim, com  horário de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1504, de 31/01/2008 � �Mini Mercado Central�, de Adelino 
Marques, sito na Praça do Município, n.º 41, em Vilar Seco, com horário de funcionamento das 
07:00 h às 21:00 h, com período para almoço das 13:00 h às 15:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo à tarde. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.11.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 06 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1713, de 06/02/2008 � �Café Snack Bar Jaca�, sito na Av.ª José 
Pinto Loureiro, Edifício Areal, Loja 6, r/c, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
06:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à Quarta-Feira. -----------
---- - Registo de entrada n.º 1715, de 06/02/2008 � �Loja Carriço�, de António Manuel Neves 
Loio, sito na Av.ª da Liberdade, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1712, de 06/02/2008 � �Café Bar Quinta do Castanheiro�, de José 
António L. Lopes Novo, sito na Rua Professor Bidarra, em Caldas da Felgueira, com o horário 
de funcionamento de Segunda a Domingo, das 08:00 h às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de 
feriados, das 08:00 h às 04:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------
---- - Registo de entrada n.º 1706, de 06/02/2008 � �Braga & Loureiro, Produtos Alimentares, 
Ld.ª, sito na Rua Abílio Monteiro, Urbanização do Fojo, n.º 6, r/c, em Canas de Senhorim, com 
o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 
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15:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1540, de 31/01/2008 - �Café O Galé�, de António Ilídio Rodrigues, 
sito na Rua Keil do Amaral, n.º 16, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1571, de 01/02/2008 - �Gabinel � Contabilidade e Serviços, Ld.ª�, 
sito no Edifício João XXIII, Loja 17, em Nelas, com  horário de funcionamento das 09:00 h às 
18:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h  e encerramento semanal ao Sábado 
e Domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1572, de 01/02/2008 � �Electro Nelas, Ld.ª�, sito na Av.ª João 
XXIII, n.º 6, em Nelas, com horário de funcionamento das 09:30 h às 19:00 h, com paragem 
para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1575, de 01/02/2008 � �Comércio de Móveis�, de António Neves 
Pereira, sito na Av.ª António Joaquim Henriques, n.º 70, em Nelas, com horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com período para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.12.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1827, de 08/02/2008 � �Café Bar O Marquês�, sito na Av.ª 
Fortunato de Almeida, Piscinas Municipais, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1990, de 12/02/2008 � �Café Lanterna�, de Fernanda Videira 
Rodrigues Lopes, sito na Rua Direita, n.º 14, em Vila Ruiva, com o horário de funcionamento 
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das 07:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1929, de 11/02/2008 � �Papelaria Joaninha�, de Ana Paula Alves 
Rita, sito na Av.ª João XXIII, Lote 5, Bloco II, Loja 1, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de Segunda a Sexta, das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado, das 09:30 h às 17:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 1828, de 08/02/2008 � �Loja Chinesa�, de Yin Dahai, sito no Largo 
Alexandre Herculano, n.º 52, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 
h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e sem encerramento semanal. ----------------
---- - Registo de entrada n.º 1989, de 12/02/2008 - �Decoração Eurotellar � Loja dos 300 
chique�, sito na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de 
Segunda a Sexta das 09:30 h às 19:00 h, ao Sábado, das 09:30 h às 13:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1573, de 01/02/2008 - �Young Shop�, de Maria da Graça 
Castanheira Pereira, sito na Rua do Comércio, n.º 152, em Canas de Senhorim, com  horário de 
funcionamento de Segunda a Sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao Sábado, das 09:00 h às 13:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h  e encerramento semanal ao Domingo. --------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.13.PROPOSTA DE ACTUALIZAÇÃO DA ESTIMATIVA ORÇAMENTAL DE 
OBRAS PARTICULARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 15 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Proposta de actualização da estimativa orçamental de obras particulares da Câmara 
Municipal de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. No licenciamento municipal de obras particulares deve assegurar-se que as obras sejam 
executadas por detentores de alvará ou título de registo contendo as habilitações 
correspondentes à natureza e valor dos trabalhos a realizar, de acordo com o nº. 3, do artigo 
31º., do Dec.Lei nº. 12/2004, de 19 de Janeiro. ----------------------------------------------------------
---- Neste contexto, de forma a verificar o valor dos trabalhos a realizar, os requerentes terão de 
apresentar uma estimativa de custos total da obra, de acordo com a Portaria nº. 1110/01, de 19 
de Outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Assim, os valores mínimos estipulados por metro quadrado, para utilização dos técnicos 
subscritores de projectos e inscritos nesta Câmara Municipal de Nelas, destinados ao cálculo da 
estimativa orçamental, foram aprovados em deliberação camarária de 27 de Novembro de 1990: 
---- - Habitação � 30 contos/m2 � 150 �/m2; --------------------------------------------------------------
---- - Arrumos, garagens e anexos de habitação � 15 contos/m2 � 75 �/m2; --------------------------
---- - Barracões destinados a arrumações e outros � 10 contos/m2 � 50 �/m2; -----------------------
---- - Edifícios com fins industriais e outros � 18 contos/m2 � 90 � /m2. ------------------------------
---- 3. A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) elaborou 
a seguinte relação de preços médios por metro quadrado, na convicção de que a mesma poderá 
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servir de base para eventual actualização daqueles valores: --------------------------------------------
---- - Habitação Social � 340 a 360 �/m2; -----------------------------------------------------------------
---- - Habitação Corrente � 480 a 500 �/m2; --------------------------------------------------------------
---- - Construção Industrial � 175 a 215 �/m2.-------------------------------------------------------------
---- 4. De contacto com Câmaras Municipais vizinhas apurei os seguintes valores para o cálculo 
da estimativa orçamental: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 Valores �/m2 

Câmaras  Nelas Viseu Mangualde Carregal do Sal 
Estimativa de custos  
Habitação corrente 150,00 225,00 250,00 215,00 
Arrumos,garagens e 
anexos de habitação 

75,00 125,00 125,00 115,00 

Construção industrial 50,00 150,00 150,00 115,00 
Comércio -  200,00 200,00 175,00 
Barracões agrícolas 85,00 50,00 100,00 - 
Muros de alvenaria - - 25,00 - 
Muros de contenção 
de terras 

- - 30,00 - 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Assim sendo, encontrando-se os valores base para o cálculo da estimativa orçamental de 
obras desactualizados e de forma a permitir uma mais correcta aplicação do diploma que regula 
o acesso e permanência no sector da construção civil, proponho a seguinte actualização dos 
valores destinados ao cálculo da estimativa de custos das obras: -------------------------------------- 
 Valores �/m2 
 Câmara Municipal de Nelas 

Estimativa de custos Valores anteriores Valores propostos 
Habitação corrente 150,00 250,00 
Arrumos, garagens e anexos de habitação 75,00 125,00 
Construção Industrial 50,00 100,00 
Comércio -  200,00 
Barracões agrícolas 85,00 75,00 
Muros de alvenaria - 20,00 
Muros de contenção de terras - 30,00 
---- Justificação da proposta: --------------------------------------------------------------------------------
---- - Simulação dos valores propostos aplicados a casos correntes: ---------------------------------- 
C. M. de Nelas Simulação orçamental 
Estimativa de custos Áreas ou 

medidas 
médias de 
edificações 

(m2/m) 

Estimativa anterior 
desactualizada 

Estimativa proposta 

 �/m2 � �/m2 � 

Habitação corrente 300,00 150,00 45.000,00 � 250,00 75.000,00 � 
Arrumos, garagens e 30,00 75,00     2.250,00 � 125,00   3.750,00 � 
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anexos de habitação 
Construção industrial 1000,00 50,00 90.000,00 � 100,00 100.000,00 � 
 Comércio/serviços     40,00  0,00         0,00 � 200,00     8.000,00 � 
Barracões agrícolas 100,00 85,00   5.000,00 � 75,00     7.500,00 � 
Muros de alvenaria 20,00  0,00          0,00 � 20,00 �         400,00 � 
Muros de contenção 
de terras 

20,00 0,00          0,00 � 30,00 �        600,00 � 

---- Caso V.ª Ex.ª concorde, propõe-se a aprovação dos seguintes valores: --------------------------
---- - Habitação corrente � 250 �/m2; ----------------------------------------------------------------------
---- - Arrumos, garagens e anexos de habitação � 125 �/m2; -------------------------------------------
---- - Construção do tipo industrial � 100 �/m2; ----------------------------------------------------------
---- - Comércio/serviços � 200 �/m2; -----------------------------------------------------------------------
---- - Barracões destinados a arrumações agrícolas � 75 �/m2; -----------------------------------------
---- - Muros de alvenaria � 20 �/m2; -----------------------------------------------------------------------
---- - Muros de contenção de terras � 30 �/m2. -----------------------------------------------------------
---- Os técnicos subscritores de projectos terão de observar os valores mínimos referidos no 
cálculo de estimativas dos respectivos projectos de obras. ---------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de actualização da �estimativa 
orçamental de obras particulares da Câmara Municipal�, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
7.14.CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM � PEDIDO DE 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA DO JARDIM DE INFÂNCIA 
�GIRASSOL� � AUTORIZAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 28/2008, datado de 06 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 elaboração técnica de Plano de emergência. ---------------------------------------------
---- O Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Instituição sedeada nesta vila, tem um 
equipamento de Jardim de Infância denominado Jardim Girassol, em funcionamento na Av.ª 
dos Bombeiros Voluntários, n.º 91. ------------------------------------------------------------------------
---- Por nos ter sido solicitado pela Segurança Social, vimos junto de V.ª Ex.ª pedir que os 
Serviços Técnicos da Unidade de Protecção Civil dessa Autarquia, nos elaborassem o Plano de 
Emergência relativo ao equipamento indicado.� ---------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborar o Plano de Emergência do Jardim de Infância Girassol, instalado 
no Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim e assumir a respectiva responsabilidade 
exigida por lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
8 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ---------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezoito horas e vinte 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, 
 

_______________________________________ 
 


