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ACTA Nº. 21 

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

 
---- Aos vinte e oito dias do mês de Outubro 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. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro, Dr. José Manuel Borges da Silva, Dr. Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. ---------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

---- Foi lida e aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 14 de Outubro de 2008, a 
qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. -------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que se absteve na votação da 
acta da reunião ordinária de 14 de Outubro de 2008 em virtude de não ter estado presente na 
referida reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 241.362,43 � (duzentos e quarenta e um mil 
trezentos e sessenta e dois euros e quarenta e três cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
167.066,35 � (cento e sessenta e sete mil sessenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos). ------ 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Amigos Terras Senhorim � Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de 
Senhorim � Pedidos diversos � Aprovação; --------------------------------------------------------------
---- - Homologação da Carta Educativa do Concelho de Nelas � Conhecimento. ------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

 
1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 
1.1.RENÚNCIA AO MANDATO DO SENHOR VEREADOR DR. JORGE MANUEL E 
BRANQUINHO DE PAIS MONTEIRO � CONHECIMENTO 
---- Presente uma carta, datada de 21 de Outubro de 2008, do Senhor Vereador Dr. Jorge 
Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, que a seguir se transcreve: ----------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Eu, Jorge Manuel e Branquinho Pais Monteiro, Vereador desta Câmara Municipal, eleito 
pelo Partido Socialista, venho, desta forma, ao abrigo do artigo 76.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pedir a renúncia do mandato, com 
início em 30/10/2008, por motivos de índole pessoal. ---------------------------------------------------
---- A fim de ser apreciado na próxima reunião de Câmara de 28/10/08, entrego em mão a V.ª 
Ex.ª, desde já, este meu pedido. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Com os melhores cumprimentos.� --------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, em seu nome 
e em nome do Executivo Municipal, queria enaltecer a forma como o Senhor Vereador Dr. 
Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro desempenhou as funções de Vereador e realçar 
também as suas qualidades humanas. Esta posição foi subscrita pela Senhora Presidente da 
Câmara e pelo Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. -------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro leu a seguinte 
declaração: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Declaração do Vereador, pelo Partido Socialista, Jorge Manuel Branquinho Pais Monteiro. 
---- Agora que o meu contributo enquanto vereador pelo Partido Socialista chegou ao fim, 
gostaria de deixar algumas palavras para memória futura; palavras estas que não quero que 
sejam de circunstância, o que seria uma pura perda de tempo e iriam contra o modo como 
encaro a vida. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Depois de três anos passados, e fazendo um balanço, é minha convicção que os vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista fizeram um trabalho altamente meritório. Tiveram sempre uma 
postura responsável, estudando com seriedade os assuntos a tratar em cada reunião, tomando as 
posições que consideraram serem as mais correctas (votaram a favor, contra e abstiveram-se 
sempre de acordo com o que, a sua consciência, em cada momento exigia). ------------------------
--- Por outro lado, e não menos importante, é justo reconhecer que os vereadores do Partido 
Socialista foram os que mais contribuíram para dar dignidade a este órgão, principalmente nos 
momentos mais atribulados porque passou, ao longo destes três anos. -------------------------------
---- Todo este trabalho desenvolvido não foi fácil, tendo em atenção as armas totalmente 
desiguais que existem entre os vereadores da oposição e o poder que dirige a Câmara. É bom 
relembrar que, de acordo com o normal funcionamento deste órgão, os vereadores da oposição, 
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como é o caso dos eleitos pelo Partido Socialista, apenas têm três dias e meio (e apanhando 
sempre o fim de semana) para analisar todos os assuntos agendados para cada reunião, e nem 
sempre com toda a informação necessária, quando não dada, algumas vezes, na própria reunião. 
Também é bom relembrar algo um pouco mais prosaico mas não menos importante, ou seja,  
que, nestes tempos de crise, não recebemos nenhum �ordenado� mensal para exercer o nosso 
mandato, tão somente perto de sessenta euros por cada reunião em que participemos. ------------
---- Que fique claro que estas referências que acabei de fazer têm como único intuito relembrar 
que o trabalho da oposição, implica disponibilidade e sacrifício, quer pessoal, quer profissional.   
---- É justo realçar que o nosso trabalho somente foi conseguido porque tivemos ao nosso leme, 
Adelino Amaral. Pessoa de carácter irrepreensível. Leal. Com uma capacidade de trabalho fora 
de vulgar e uma dedicação à causa pública da forma mais sincera e genuína que alguma vez me 
foi dado constatar. Para além da sua amizade, trabalhar com ele foi uma experiência 
inesquecível. Para ele as maiores felicidades. ------------------------------------------------------------
---- Da minha parte, exclusivamente, apenas gostaria de acrescentar que vou de consciência 
tranquila. Avesso à politica espectáculo e não tendo necessidade de me colocar em �bicos de 
pé�, nas reuniões tentei ser o mais sóbrio e económico possível, não entrando em discussões 
estéreis, mesmo correndo o risco de tal ser interpretado como falta de experiência ou ousadia. 
Essa não era a minha ambição. Preocupei-me, sim, com o que considerei essencial, ajudando, a 
preparar todas as reuniões em que participei e agi, sempre, de forma leal, quer para com os 
meus camaradas quer para com todos os elementos deste órgão. --------------------------------------
---- Relativamente aos elementos que, neste momento, dirigem a Câmara e que nem sempre 
trataram os vereadores do Partido Socialista com a dignidade que aos respectivos cargos era 
devida, principalmente no início do mandato, não vou tecer qualquer outro comentário ou 
balanço do seu mandato, coisa que, neste momento, me parece totalmente descabido. Esse juízo 
cabe aos eleitores fazer daqui a um ano. -------------------------------------------------------------------
---- Aos camaradas eleitos pelo Partido Socialista que a seguir virão ter assento neste órgão, 
desejo a continuação de um bom trabalho. ----------------------------------------------------------------
---- A todos os funcionários da Câmara que estiveram presentes às reuniões em que participei 
agradeço a forma como fui tratado. ------------------------------------------------------------------------
---- A todos os elementos deste órgão faço votos para terem sempre em conta o bem das 
populações do nosso concelho. -----------------------------------------------------------------------------
---- A todos, felicidades.� ------------------------------------------------------------------------------------  
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDATO DO SENHOR VEREADOR CARLOS 
MANUEL TAVARES DOS SANTOS RODRIGUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 21 de Outubro de 2008, do Senhor Vereador Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Eu, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, Vereador desta Câmara Municipal, eleito 
pelo Partido Socialista, venho, desta forma, ao abrigo do artigo 77.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pedir a suspensão do meu mandato, 
com início em 30/10/2008, por motivos de índole pessoal. ---------------------------------------------
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---- Envio, desde já este meu pedido, afim de ser apreciado na próxima reunião de Câmara de 
28/10/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com os melhores cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de suspensão solicitado pelo 
Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues. --------------------------------------
--- Regressou à reunião o Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues.   
 

2 � OBRAS PÚBLICAS 
 

2.1.LIGAÇÃO FINANÇAS/RUA DE SENHORIM � EXPROPRIAÇÕES � 
APROVAÇÃO 
--- Presente uma informação, datada de 21 de Outubro de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Ligação Finanças/Rua de Senhorim. -----------------------------------------------------------------
---- Para abertura do prolongamento da ligação das Finanças à Rua de Senhorim é necessário 
ocupar terreno de dois proprietários. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Estes Serviços contactaram o primeiro, António José Nunes de Carvalho, contribuinte n.º 
154160911, residente na Rua das Flores, n.º 16, 2.º Esq.º, 3520-051 Nelas, que acordou o 
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com a abertura da ligação Finanças/Rua de Senhorim é ocupada na parcela de terreno do 
proprietário a área de 290 m2. O proprietário aceita ceder o terreno sem qualquer indemnização 
pecuniária nas seguintes condições: ------------------------------------------------------------------------ 
---- Construção de muro de vedação, colocação de rede com 1,25 m de altura, deixar duas 
entradas com 3 m de largura e colocar os respectivos portões. -----------------------------------------
---- O segundo proprietário, Engenheiro Falcão de Brito, acordou em ceder o terreno necessário 
nas mesmas condições. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que a área de intervenção está incluída na zona urbana de Nelas, julga-se que 
as condições pretendidas são favoráveis para o Município, dado o elevado preço unitário de 
mercado do terreno com esta localização. ----------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a construção de muro de vedação, 
colocação de rede com 1,25 m de altura, deixar duas entradas com 3 m de largura e colocar os 
respectivos portões, nos terrenos dos proprietários António José Nunes de Carvalho e 
Engenheiro Falcão de Brito, em virtude dos mesmos terem cedido terreno para o 
prolongamento da ligação da Rua das Finanças à Rua de Senhorim, nos termos e de acordo com 
a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------------------------- 
 

3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 

3.1.PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A FIRMA 
MOVECHO � APROVAÇÃO 
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---- Presente um Protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e a firma Movecho, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Município de Nelas, pessoa colectiva de direito público, contribuinte número 506834166, 
com sede no Largo do Município, em Nelas, como primeiro outorgante, devidamente 
representada pela sua Presidente em exercício, Dr.ª Isaura Pedro, com poderes para este acto, 
conforme deliberação de 28 de Outubro de 2008 e ------------------------------------------------------
---- Movecho, pessoa colectiva n.º 5020833646, matriculada com o mesmo número na 
Conservatória do Registo Comercial, com sede na Zona Industrial de Nelas, segundo 
outorgante, representada pelos seus sócios Luis Manuel Figueiredo Abrantes e Daniel Ernst; ---
---- A) O primeiro outorgante promete vender, pelo preço de 50 cêntimos por metro quadrado, 
ao segundo outorgante, a área de aproximadamente 25 mil metros quadrados de terreno na Zona 
Industrial de Nelas, sito ao �Beitoral�, junto da linha de caminho de ferro, assinalado na planta 
topográfica que se junta a este protocolo, no prazo que se prevê seja de até três meses. -----------
---- B) O segundo outorgante deverá nesse terreno ampliar a sua fábrica de modo a avançar para 
uma área de negócio, de transformação de madeiras e derivados. -------------------------------------
---- C) Para isso o segundo outorgante deverá ampliar a empresa Movecho que prevê criar a 
curto prazo cerca de trinta novos postos de trabalho, no longo prazo estima-se que o seu 
crescimento será semelhante ao apresentado pela Movecho nos últimos anos. ----------------------
---- Feito na Secretaria da Câmara Municipal de Nelas, aos 15 dias de Outubro de 2008, em 
dois exemplares ambos assinados pelos outorgantes, que assim reconhecem e declaram a sua 
plena concordância com todo o conteúdo deste protocolo.� --------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo a celebrar entre o 
Município de Nelas e a firma Movecho, atrás descrito. ------------------------------------------------- 
 

4 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

5.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO FINAL DA RUA DO CHÃO DA LAJE, 
FREGUESIA DA LAPA DO LOBO � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 1488/2008, no valor de 
134,68 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP no 
final da Rua do Chão da Laje, em Lapa do Lobo, Freguesia de Lapa do Lobo e autorizou o seu 
pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 � SUBSÍDIOS 
 

5.1.PARÓQUIA DO SANTÍSSIMO SALVADOR DE CANAS DE SENHORIM � 
RESTAURO DA CAPELA DA SR.ª DO BOM SUCESSO, DE CALDAS DA 
FELGUEIRA � PEDIDO DE FINANCIAMENTO � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 29/2008, datado de 15 de Outubro de 2008, da Paróquia do Santíssimo 
Salvador de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
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---- Pedido de financiamento � Restauro da Capela da Sr.ª do Bom Sucesso, de Caldas da 
Felgueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Fábrica da Igreja da Paróquia de Canas de Senhorim encontra-se a restaurar a Capela da 
Sr.ª do Bom Sucesso, de Caldas da Felgueira. Este espaço, como é do conhecimento de V.ª 
Ex.ª, estava necessitado de uma pronta intervenção, reabilitadora. ------------------------------------
---- Desde a primeira hora que o actual executivo da autarquia se mostrou empenhado em 
apoiar, tecnicamente e materialmente, os projectos de conservação e requalificação do rico 
património arquitectónico e artístico cristão, deste concelho. É exemplo clarividente desta vossa 
diligência todo o apoio que nos têm prestado na execução da obra em epígrafe, o qual 
agradecemos sentidamente. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com os trabalhos praticamente concluídos, resta-nos a aplicação do foro para o tecto, que 
será em madeira. Estamos, assim, a solicitar-vos para esse fim a atribuição de um subsídio que 
chega-se aos 50% do custo desses materiais e respectiva mão-de-obra. O mesmo (50%) traduz-
se num valor de 2.000 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atenciosamente gratos, apresentamos os melhores cumprimentos.� -----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no valor de 2.000 �, à Paróquia 
do Santíssimo Salvador de Canas de Senhorim, destinado a custear parte das despesas com o 
restauro da Capela da Sr.ª do Bom Sucesso, de Caldas da Felgueira. --------------------------------- 

 
6 � DIVERSOS 

 
6.1.AMI � ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL � NÚCLEO DE NELAS � 
AGRADECIMENTO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DO CINE-TEATRO MUNICIPAL 
DE NELAS � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 29 de Setembro de 2008, da AMI � Assistência Médica 
Internacional � Núcleo de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Agradecimento pela disponibilização do Cine-Teatro de Nelas, para o espectáculo de 
beneficência a favor da AMI, realizado no dia 26 de Setembro de 2008. ----------------------------
---- O Núcleo de Nelas da AMI agradece reconhecido a disponibilização do Cine-Teatro de 
Nelas, para o espectáculo de beneficência, realizada no dia 26 de Setembro de 2008, a favor 
desta instituição.� --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara salientou que a AMI � Assistência Médica Internacional � 
Núcleo de Nelas, agradece sempre os apoios concedidos por esta Câmara Municipal. ------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.2.ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO � SUBREGIÃO DE 
SAÚDE DE VISEU � ESCALA DE TURNO DE FARMÁCIAS PARA 2009 - 
APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 6898, datado de 10 de Outubro de 2008, da Administração Regional de 
Saúde do Centro - Subregião de Saúde de Viseu, que a seguir se transcreve: -----------------------
---- �Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas. ----------------------------------------
---- Escala de Turno de Farmácias para 2009. Dec.Lei nº. 53/2007 � Portaria n.º 582/2007. ------
---- Em cumprimento do disposto no artº. 14º., do Dec.Lei referido em epígrafe, e do n.º 2 do 
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artigo 2.º da Portaria n.º 582/2007, de 4 de Maio, junto enviamos, para a devida aprovação uma 
fotocópia do exemplar da escala de turno de serviços das Farmácias do vosso concelho, para 
análise e respectiva apreciação.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a escala de turno de serviços das farmácias 
do Concelho de Nelas para o ano de 2009, apresentados pela Subregião de Saúde de Viseu. ---- 
6.3.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: JHONY HUMBERTO SIMÕES DOS SANTOS � SÓCIO GERENTE 
DA FIRMA BAIRRINELAS - PADARIA E PASTELARIA, LD.ª  � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 15 de Outubro de 2008, de Jhony Humberto Simões dos 
Santos, na qualidade de sócio-gerente da firma Bairrinelas Central � Padaria e Pastelaria, com 
sede na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------
------ �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Leonor Marques 
Figueiredo Silva Pedro. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estimada Doutora Isaura, por meio da presente, venho solicitar a V.ª Ex.ª que me permita 
pagar as facturas da água em atraso de forma faseada (3 facturas x mês) uma vez que estamos 
passando dificuldades financeiras, afectados também por esta crise. ---------------------------------
---- Desde já agradeço a vossa compreensão. Atentamente. --------------------------------------------
---- No dia de hoje já fiz um pagamento no valor de 197 �, 3 meses em atraso.� -------------------
---- Presente também uma informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e 
Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada de 22 de Outubro 
de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Firma Bairrinelas, Padaria e Pastelaria, Ld.ª (Requerimento com o registo de entrada n.º 13626, 
de 15/10/2008). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal�. ----
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, no momento da 
autorização�, (actualmente 89,00 euros). ---------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
548,08 �, desde que assegure o pagamento mensal do consumo actual. ------------------------------
---- No entanto, a excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida, no valor 
de 548,08 �, pela firma Bairrinelas, Padaria e Pastelaria, Ld.ª, com sede na Vila, Freguesia e 
Concelho de Nelas, em prestações mensais, nos termos e de acordo com a informação do 
Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: MARIA DO CARMO SILVA FEITEIRO � APROVAÇÃO  
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---- Presente um requerimento, datado de 20 de Outubro de 2008, de Maria do Carmo da Silva 
Feiteiro, residente na Rua do Vilar, n.º 9, 1.º Dt.º, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª  que se digne, a título excepcional, efectuar a religação da água da 
moradia supra citada em virtude de neste momento não me ser possível efectuar qualquer 
pagamento, comprometendo-me a regularizar a 1.ª prestação já no próximo dia 30 do mês 
corrente. Agradeço atenção dispensada.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e 
Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada de 22 de Outubro 
de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Maria do Carmo Silva Feiteiro (Requerimento com o registo de entrada n.º 13629, de 
20/10/2008). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal�. ----
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, no momento da 
autorização�, (actualmente 89,00 euros). ------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
518,10 �, desde que assegure o pagamento mensal do consumo actual. ------------------------------
---- No entanto, a excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida, no valor 
de 518,10 �, pela requerente Maria do Carmo Silva Feiteiro, residente na Rua do Vilar, n.º 9, 1.º 
Dt.º, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, em prestações mensais, nos termos e de acordo 
com a informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de 
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, atrás descrita. ----------------------------------------- 
6.5.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO INE/MUNICÍPIO DE NELAS � 
ACTUALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE REFERENCIAÇÃO GEOGRÁFICA 
DO INE. REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 219/DMSI/GEO, datado de 06 de Outubro de 2008, do Instituto 
Nacional de Estatística, Delegação de Coimbra, que a seguir se transcreve: -------------------------
---- �Protocolo de Colaboração INE/Municípios, no âmbito do projecto de actualização da 
Infra-estrutura de Referenciação Geográfica do INE. ---------------------------------------------------
---- Com o aparecimento de novas vertentes de actuação no âmbito do processo de actualização 
da sua Infra-estrutura Geográfica, foi considerado pelo INE propor a implementação, em 
parceria com os Municípios, de uma nova dinâmica de procedimentos, consubstanciada na 
proposta de protocolo em anexo. --------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 28-10-2008 

 

9 

---- Neste sentido, apresentamos agora à Câmara Municipal de Nelas uma nova proposta de 
Protocolo de Colaboração, que se pretende venha a revogar as disposições constantes do 
anterior acordo, celebrado em 03/03/1999 por ambas as entidades. -----------------------------------
---- Solicitamos que nos seja remetido um parecer sobre esta proposta de colaboração mútua, 
tendo como data de referência o próximo dia 24 de Outubro.� ----------------------------------------  
---- Presente também uma informação, datada de 22 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- Protocolo de colaboração INE/Município de Nelas � Actualização das Infraestruturas de 
Referenciação Geográfica do INE. Requerente: Instituto Nacional de Estatística. ------------------
---- I. Solicitação do Requerente: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Com vista à realização do XV Recenseamento Geral da População e do V 
Recenseamento Geral da Habitação, a terem lugar em 2011 e com o aparecimento de novas 
vertentes de actuação no âmbito do processo das Infraestruturas Geográficas, o INE propõe um 
novo protocolo de parceria com o Município de Nelas, que se anexa. --------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a aprovação ou não do novo Protocolo de 
Colaboração INE/Município de Nelas. -------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- �Protocolo de Colaboração ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - a necessidade de redefinir com objectividade o quadro de colaboração entre o Instituto 
Nacional de Estatística, IP (INE) e os Municípios, por força da dinâmica própria do processo de 
actualização da Infra-estrutura de Referenciação Geográfica (IRG), com o aparecimento de 
novas vertentes de actuação; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - o papel dos Municípios na preparação e realização do XV Recenseamento Geral da 
População e do V Recenseamento Geral da Habitação, consubstanciado em Legislação 
Censitária, e a exemplo de anteriores operações censitárias; -------------------------------------------
---- - fundamental serem encontradas formas de colaboração conjuntas que respondam às 
exigências que um projecto desta natureza comporta, visando a construção e actualização de 
infra-estrutura de informação geográfica harmonizadas, de extrema importância para o INE mas 
igualmente fundamentais para a eficaz gestão e ordenamento do território municipal por parte 
dos Municípios; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - que a colaboração estreita entre o INE e a Câmara Municipal de Nelas se reveste de 
enorme importância para a concretização dos objectivos propostos, que assumem agora 
particular  relevância para a tarefa de construção da infra-estrutura geográfica de suporte à 
realização do XV Recenseamento Geral da População e do V Recenseamento Geral da 
Habitação, a terem lugar em 2011; ------------------------------------------------------------------------- 
---- Entre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Instituto Nacional de Estatística, IP, adiante abreviadamente designado por INE, instituto 
público integrado na administração indirecta do Estado, e dotado de autonomia administrativa, 
pessoa colectiva n.º 502237490, com sede na Av.ª António José de Almeida, n.º 2, em Lisboa, 
representado neste acto pela sua Presidente, Dr.ª Alda Maria das Neves Carneiro de Caetano 
Carvalho, na qualidade de primeiro outorgante, e --------------------------------------------------------
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---- Câmara Municipal de Nelas, adiante designada por CM de Nelas, pessoa colectiva n.º 
506834166, com sede no Largo do Município, em Nelas, representada neste acto pela sua 
Presidente, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, na qualidade de segundo 
outorgante, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- é celebrado o presente Protocolo de Colaboração o qual se rege pelas cláusulas seguintes: --
---- Cláusula 1.ª � Objecto ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente Protocolo tem por objecto especificar as formas de colaboração entre o INE e a 
CM de Nelas, com vista à construção e actualização de uma infra-estrutura geográfica de 
suporte à realização de operações estatísticas de recolha de dados no âmbito do Sistema 
Estatístico Nacional (SEN), designadamente as operações de natureza censitária, bem como a 
implementação e manutenção de um sistema digital de georreferenciação, de acordo com as 
especificações estabelecidas pelo INE e compreendendo os seguintes projectos: -------------------
---- a) Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI); ------------------------------------
---- Componente poligonal da IRG do INE, correspondendo à divisão territorial de cada uma 
das Freguesias do País. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Constitui uma base poligonal hierarquizada, cuja unidade mínima de representação é a 
subsecção estatística. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta base integra também toda a informação de natureza linear e alfanumérica, relativa a 
toponímia (tipo/designação de artéria e n.ºs de polícia). ------------------------------------------------
---- b) Base Geográfica de Edifícios (BGE). --------------------------------------------------------------
---- Base de natureza pontual referente a edifícios. ------------------------------------------------------
---- Este nível de informação é constituído pela georreferenciação de edifícios destinados à 
habitação e tem como fonte de actualização principal o Sistema de Indicadores de Operações 
Urbanísticas (SIOU), que compreende um vasto conjunto de indicadores estatísticos referentes 
ao licenciamento e à conclusão de obras de edificação, fornecidos periodicamente pelos 
Municípios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Complementarmente, a BGE poderá integrar também a componente do edificado relativo a 
equipamentos estruturantes do território municipal. -----------------------------------------------------
---- Cláusula 2.ª � Obrigações do INE ---------------------------------------------------------------------
---- 1. O INE obriga-se a fornecer à CM de Nelas: ------------------------------------------------------
---- a) Uma cópia, em suporte digital, da versão preliminar da BGRI 2011, integrada com a 
Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP versão no momento em vigor), referente ao 
Município de Nelas, no formato de exportação ESRI shapefile ou outros compatíveis com os 
utilizados na CM, desde que solicitados. ------------------------------------------------------------------
---- b) As especificações técnicas para a validação da BGRI e acompanhamento técnico, tendo 
em vista um critério de harmonização nacional. ---------------------------------------------------------
---- c) Uma cópia das versões finais da BGRI, referentes ao Município de Nelas, específicas de 
cada operação censitária. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- d) A password e o login de acesso à aplicação Web SIOU para georreferenciação do 
licenciamento municipal, bem como as respectivas especificações técnicas de utilização. --------
---- 2. Constitui, igualmente, obrigação do INE, perante a CM de Nelas a cedência da 
informação estatística respeitante à sua área de intervenção, constante do anexo 1 ao presente 
protocolo e que dele faz parte integrante, referente a: ---------------------------------------------------
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---- a) Censos 1991, 2001 e 2011; --------------------------------------------------------------------------
---- b) SIOU; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Recenseamento geral Agrícola (RGA); ------------------------------------------------------------
---- d) Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE); ---------------------------------------------------------
---- e) Demografia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3.ª � Obrigações da CM de Nelas ----------------------------------------------------------
---- 1. A CM de Nelas obriga-se a: -------------------------------------------------------------------------
---- a) Ceder ao INE a informação auxiliar necessária para a produção, da versão preliminar da 
BGRI 2011, disponibilizando designadamente a que se reporta a perímetros de lugar, toponímia 
e indicadores de expansão urbana. ------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Registar na aplicação Web SIOU, disponibilizada pelo INE, os pontos representativos da 
localização dos edifícios observados  no Inquérito aos Projectos de Obras de Edificação e 
Demolição de Edifícios, da área do Município, a partir de 2005, sendo que, sempre que tal se 
apresente como viável, essa informação seja disponibilizada para os edifícios observados a 
partir de 2001, ou a disponibilizar, para georreferenciação no SIOU, os polígonos 
representativos da localização daqueles edifícios ou, ainda, ceder as coordenadas geográficas 
correspondentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Assegurar a validação da proposta de BGRI 2011 do INE no que se refere, 
designadamente a: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Limites administrativos (em articulação com o Instituto Geográfico Português); ------------
---- - Seccionamento estatístico; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Limites de lugar; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Toponímia (tipo/designação de artérias e n.ºs de polícia); ---------------------------------------
---- d) Para efeitos da alínea anterior deve a CM de Nelas criar as condições necessárias para 
assegurar a promoção das reuniões de trabalho entre representantes da mesma, das Juntas de 
Freguesia da sua área de influência e do INE. ------------------------------------------------------------
---- e) Ceder ao INE a informação auxiliar relevante para operações estatísticas subsequentes da 
mesma natureza. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 4.ª � Gratuitidade de dados ------------------------------------------------------------------
---- Os dados referidos nos números 1 e 2 da cláusula 2.ª, nas alíneas a), b), c) e e) do número 1, 
da cláusula 3.ª, são fornecidos livres de encargos ao outro outorgante. -------------------------------
---- Cláusula 5.ª � Prazos ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O INE deve respeitar os seguintes prazos: --------------------------------------------------------
---- a) Os dados constantes da alínea d), do número 1, da cláusula 2.ª, devem ser entregues à 
CM de Nelas no prazo máximo de um mês, contado a partir da data da assinatura deste 
protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- b) Os dados referidos no número 2, da cláusula 2.ª são entregues à CM de Nelas após 
formalização do respectivo pedido ao INE, devendo o mesmo ser obrigatoriamente feito com 
conhecimento dos interlocutores de ambas as instituições. ---------------------------------------------
---- 2. A CM de Nelas deve respeitar os seguintes prazos: ----------------------------------------------
---- a) A informação referida na alínea a), da cláusula 3.ª é entregue ao INE no prazo máximo 
de um mês, contado a partir da data de solicitação da mesma, obrigatoriamente feita pelo 
interlocutor do INE. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- b) As acções referidas na alínea b), da cláusula 3.ª, devem ter início após a data de 
assinatura deste protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A acção mencionada na alínea c), da cláusula 3.ª (validação da proposta de BGRI), deve 
estar concluída até um período médio de um mês, contado após a apresentação pelo INE dessa 
mesma proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 6.ª � Propriedade da Informação ------------------------------------------------------------
---- 1.  A informação gráfica e alfanumérica da BGRI é propriedade exclusiva do INE. ----------- 
---- 2. A informação gráfica e alfanumérica da BGE do Município é propriedade conjunta do 
INE e da CM de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Os dados referidos no número 2, da cláusula 2.ª são propriedade do INE. -------------------
---- 4. A informação constante da cláusula 3.ª, número 1, alínea a), é propriedade da CM de 
Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 7.ª � Direitos de Utilização ------------------------------------------------------------------
---- 1. A informação constante no número 2, da cláusula 2.ª, do presente protocolo destina-se 
apenas ao uso próprio da CM de Nelas, não podendo ser comercializada, utilizada para outros 
fins, nem cedida a terceiros, sem autorização expressa do INE. ---------------------------------------
---- 2. A fonte de informação deve ser sempre citada da seguinte forma: �Fonte: Instituto 
Nacional de Estatística, IP � Portugal�, ainda que apenas utilizada como suporte de análises, 
estudos, quadros ou gráficos. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. A cópia integral de todas as versões da BGRI cedidas pelo INE à CM de Nelas, pode por 
esta ser utilizada para produção de cartografia temática ou de quadros de valores de 
caracterização com base na BGRI, sempre com a indicação de �Fonte: Instituto Nacional de 
Estatística, IP � Portugal�. -----------------------------------------------------------------------------------
---- 4. A informação auxiliar referida na cláusula 3.ª, número 1, alínea a), pode ser utilizada 
pelo INE, única e exclusivamente, para efeitos de execução de operações realizadas no âmbito 
do Sistema Estatístico Nacional (SEN). -------------------------------------------------------------------
---- Cláusula 8.ª � Acompanhamento e Coordenação Técnica ----------------------------------------- 
---- O INE e a CM de Nelas devem designar um responsável de cada instituição para assegurar 
o acompanhamento e coordenação técnica do presente Protocolo de Colaboração, bem como 
para coordenar os contactos a estabelecer para a cedência da informação estatística referida no 
número 2, da cláusula 2.ª, por parte do INE à CM de Nelas. -------------------------------------------
---- Cláusula 9.ª � Aplicabilidade ---------------------------------------------------------------------------
---- Os procedimentos anteriormente descritos aplicam-se à preparação da BGRI para os Censos 
2011 e às operações estatísticas subsequentes da mesma natureza, bem como à construção e 
actualização da Base Geográfica de Edifícios (BGE), sendo susceptíveis de revisão em função 
de fundadas evoluções tecnológicas. -----------------------------------------------------------------------
---- Cláusula 10.ª � Vigência -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O presente protocolo tem início na data da assinatura e vigora até 31 de Dezembro de 
2011, sendo automaticamente renovável por períodos de três anos, salvo se qualquer das partes 
o denunciar, por escrito, com um pré-aviso de 90 dias. -------------------------------------------------
---- 2. Sem prejuízo do disposto no número 1, as partes podem a todo o tempo, desde que por 
comum acordo, através de forma escrita, alterar ou revogar o presente protocolo. -----------------
---- Cláusula 11.ª � Incumprimento ------------------------------------------------------------------------ 
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---- O incumprimento do presente protocolo por qualquer um dos outorgantes constitui motivo 
justificável para sua rescisão imediata pelo outro outorgante, mediante forma escrita. ------------
---- Cláusula 12.ª � Disposição Final � O presente Protocolo revoga, em todas as suas 
disposições, o protocolo estabelecido entre o INE e a CM de Nelas, em 03/03/1999.� ------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo estabelecido entre o Instituto 
Nacional de Estatística e a Câmara Municipal de Nelas, atrás descrito. -----------                  
6.6.SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA � EXECUÇÃO DO PROJECTO DA 
LEGALIZAÇÃO DO BAR � AUTORIZAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 13 de Outubro de 2008, do Sport Vale de Madeiros e Benfica, 
com sede em Vale de Madeiros, Freguesia de Canas de Senhorim, deste Concelho de Nelas, que 
a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Execução do projecto da legalização do bar. --------------------------------------------------------- 
---- Face à ausência de suporte legal de funcionalidade do bar desta colectividade (fruto de 
desconhecimento da lei vigente) solicitamos junto de V.ª Ex.ª  a execução da legalização deste 
bar, para que este possa vir a funcionar de acordo com os princípios legais vigentes, predicado 
desta Direcção. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Desta feita pretendemos que o nosso bar continue a sua função associativa em proporcionar 
momentos lúdicos e de familiaridade perante sócios e simpatizantes, os quais espelham a nossa 
existência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Certos pela maior brevidade perante o debruçar deste importante assunto.� --------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborar o projecto de execução do bar instalado na sede do Sport Vale de 
Madeiros e Benfica e assumir a respectiva responsabilidade exigida por lei. ------------------------ 
6.7.ACESSO AO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE 
SENHORIM: 
A) CEDÊNCIA DO TERRENO PELA FAMÍLIA ABREU MADEIRA � ACEITAÇÃO; 
B) LEGALIZAÇÃO DO TERRENO � AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
---- Presente uma doação, datada de 12 de Fevereiro de 2008, subscrita por Maria Luísa Abreu 
Madeira, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Terrenos doados pela Família Abreu Madeira para utilização dos Bombeiros Voluntários 
de Canas de Senhorim --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Uma parcela de terreno, vulgarmente designado por Serrado, numa área de 1.980 m2, é 
doada pela Família Abreu Madeira (F.A.M.) à Câmara Municipal de Nelas (C.M.N.), com o fim 
único de esta construir uma rua de acesso a viaturas à Parada dos Bombeiros Voluntários de 
Canas de Senhorim (B.V.C.S.). Esta parcela soma-se a uma outra de 230 m2, que anteriormente  
serviu para o alargamento da referida Parada. ------------------------------------------------------------
--- 2. É vontade expressa da F.A.M. que esta rua apenas dê serventia aos B.V.C.S. e à própria 
F.A.M. Outros eventuais utilizadores necessitarão do acordo expresso do Beneficiário e do 
Doador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. A C.M.N. compromete-se a emitir a documentação necessária à oficialização desta 
doação, para que junto das diversas Entidades da Administração Pública, a situação do terreno 
seja convenientemente regularizada.� --------------------------------------------------------------------- 
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---- Presente também uma informação, datada de 22 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Acesso ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim. Requerente: Maria 
Luísa Abreu Madeira. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. A Família Abreu Madeira, representada por Maria Luísa Abreu Madeira, doou, há vários 
anos, uma parcela de terreno com a área de 230,00 m2 para ampliação da Parada dos Bombeiros 
Voluntários de Canas de Senhorim. Recentemente doou, de novo, outra parcela com 1.980,00 
m2 para construção do acesso à referida Parada onde a Associação pretende construir uma 
ampliação do Quartel. A área total cedida é de 2.210,00 m2. -------------------------------------------
---- A representante da família pretende agora a legalização destas doações de maneira a 
rectificar a área do artigo matricial de onde foram retiradas as duas parcelas, impondo a 
condição do arruamento de acesso ser apenas utilizado pelos Bombeiros Voluntários de Canas 
de Senhorim e pela Família Abreu Madeira. Outros eventuais utilizadores necessitarão do 
acordo expresso do beneficiário e do doador. ------------------------------------------------------------
---- Mais solicita que a Câmara Municipal se comprometa a emitir toda a documentação 
necessária à oficialização das doações para regularizar a situação junto das Finanças e 
Conservatória. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços --------------------------------------------------------------------------------- 
---- O terreno cedido pode ser incluído no domínio público, podendo dispensar-se a celebração 
de escritura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Em relação à utilização da Parada e à cláusula de uso exclusivo do acesso pelos Bombeiros 
e pela família, julgo que depois de incluído no domínio público, a Câmara Municipal poderia 
celebrar um protocolo com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim 
onde ficaria definida a utilização dos dois espaços. ------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar os terrenos cedidos pela Família Abreu 
Madeira, para construção de um arruamento de acesso à Parada dos Bombeiros Voluntários de 
Canas de Senhorim, das suas viaturas e autorizou as despesas referentes à legalização dos 
mesmos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6.8.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O CENTRO DE SAÚDE DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente um 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��, 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; -
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---- 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 � no 
Pavilhão Desportivo à 3ªfeira, das 10h00 às 11h00 e na Piscina Municipal Coberta à 5ªfeira, das 
14h45 às 15h30; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---- 5. Compete ao Centro de Saúde de Nelas: ------------------------------------------------------------
---- - Informar e divulgar a actividade junto dos 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 da actividade. ------------------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 4 de Novembro de 2008 a 30 de Junho 2009; ---------------
---- 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 a celebrar entre 
a Câmara Municipal de Nelas e o Centro de Saúde de Nelas, atrás descrito. ------------------------
6.9.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O CENTRO PAROQUIAL DE NELAS � JARDIM 
INFÂNCIA MALMEQUER � APROVAÇÃO 
---- Presente um Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Centro Paroquial de Nelas � Jardim Infância Malmequer, no âmbito do Projecto �Crianças em 
Movimento��, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas e o Centro Paroquial de Nelas � Jardim Infância 
Malmequer, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, para o ano lectivo 2008/2009, 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 6 anos e 
que frequentam o Jardim-de-Infância Malmequer; ------------------------------------------------------
---- 4. As actividades decorrem quinzenalmente, na Piscina Municipal de Nelas à 2ªfeira, das 
10h30 às 11h15, consoante calendarização geral definida; ---------------------------------------------
---- 5. Compete ao Jardim-de-Infância Malmequer: -----------------------------------------------------
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; --------------------------------------------------
---- - Incluir a actividade nos Projectos a desenvolver; --------------------------------------------------
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro. ----------------------------------------
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Efectuar os transportes das crianças para a Piscina Municipal de Nelas; ----------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais para a realização das actividades; --------------
---- - Efectuar a calendarização da actividade. ------------------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 27 de Outubro de 2008 a 26 de Junho de 2009; ------------
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---- 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 a celebrar entre 
a Câmara Municipal de Nelas e o Centro Paroquial de Nelas � Jardim Infância Malmequer, 
atrás descrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------
6.10.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CANAS DE 
SENHORIM - JARDIM INFÂNCIA GIRASSOL � APROVAÇÃO 
---- Presente um 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��, 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 
2008/2009, 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 2ªfeira, 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; --------------------------------------------------
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro. ----------------------------------------
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Efectuar os transportes das crianças para a Piscina Municipal de Nelas; ----------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais para a realização das actividades; --------------
---- - Efectuar a calendarização da actividade. ------------------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 27 de Outubro de 2008 a 26 de Junho de 2009; ------------
---- 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 a celebrar entre 
a Câmara Municipal de Nelas e o Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim � Jardim 
Infância Girassol, atrás descrito. --------------------------------------------------------------------------- 
6.11.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO � 
APROVAÇÃO 
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---- Presente um Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Centro Paroquial de Vilar Seco, no âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas e o Centro Paroquial de Vilar Seco, é celebrado o 
presente Protocolo de Colaboração, para o ano lectivo 2008/2009, 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 do Centro Paroquial de Vilar Seco; ---------------------------
---- 4. As actividades decorrem quinzenalmente, na Piscina Municipal de Nelas, à 6ªfeira, das 
10h30 às 11h15, consoante calendarização geral definida; ---------------------------------------------
---- 5. Compete ao Centro Paroquial de Vilar Seco: -----------------------------------------------------
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; --------------------------------------------------
---- - Incluir a actividade nos Projectos a desenvolver; --------------------------------------------------
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro. ----------------------------------------
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Efectuar os transportes das crianças para a Piscina Municipal de Nelas; ----------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais para a realização das actividades; --------------
---- - Efectuar a calendarização da actividade. ------------------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 27 de Outubro de 2008 a 26 de Junho de 2009; ------------
---- 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 a celebrar entre 
a Câmara Municipal de Nelas e o Centro Paroquial de Vilar Seco, atrás descrito. ------------------ 
6.12.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE 
SENHORIM � APROVAÇÃO 
---- Presente um Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, no âmbito do Projecto �Crianças em 
Movimento��, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas e o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, é 
celebrado o presente Protocolo de Colaboração, para o ano lectivo 2008/2009, 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 todos os Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 4. As actividades decorrem semanalmente, na Piscina Municipal de Nelas, à 3ªfeira e 5ª 
feira, das 9h45 às 11h15, consoante calendarização geral definida; -----------------------------------
---- 5. Compete ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; --------------------------------------------------
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ---------------------------------------------------
--- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria n.º 
413/99, de 8 de Junho; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; ---------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais para a realização das actividades; --------------
---- - Efectuar a calendarização da actividade. ------------------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 27 de Outubro de 2008 a 26 de Junho de 2009; ------------
---- 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 a celebrar entre 
a Câmara Municipal de Nelas e o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, atrás 
descrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.13.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS � APROVAÇÃO 
---- Presente um Protocolo de Colaboração celebrado 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 2008/2009, 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 6ªfeira, 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; --------------------------------------------------
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro; ---------------------------------------
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Efectuar os transportes das crianças para a Piscina Municipal de Nelas; ----------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; --------------------
---- - Efectuar a calendarização da actividade. ------------------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 27 de Outubro de 2008 a 26 de Junho de 2009; ------------
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---- 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 a celebrar entre 
a Câmara Municipal de Nelas e o Jardim Escola João de Deus, atrás descrito. ---------------------- 
6.14.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Agrupamento de Escolas de Nelas, no âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas e o Agrupamento de Escolas de Nelas, é celebrado o 
presente Protocolo de Colaboração, para o ano lectivo 2008/2009, 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 todos os Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas de 
Nelas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As actividades decorrem semanalmente, na Piscina Municipal de Nelas, de segunda a 
sexta-feira, das 9h45 às 11h15, consoante calendarização geral definida; ----------------------------
---- 5. Compete ao Agrupamento de Escolas de Nelas: -------------------------------------------------
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; --------------------------------------------------
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ---------------------------------------------------
--- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria n.º 
413/99, de 8 de Junho; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; ---------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais para a realização das actividades; --------------
---- - Efectuar a calendarização da actividade. ------------------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 27 de Outubro de 2008 a 26 de Junho de 2009; ------------
---- 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 a celebrar entre 
a Câmara Municipal de Nelas e o Agrupamento de Escolas de Nelas, atrás descrito. --------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas realçou que a partir da 
presente data e pela primeira vez no Concelho de Nelas, todos os alunos do Ensino Pré-Escolar, 
Público e Privado, têm acesso às Piscinas Municipais e às actividades físicas que nelas 
decorrem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.15.AMIGOS TERRAS SENHORIM � ASSOCIAÇÃO DE ACÇÃO SOCIAL E 
CULTURAL DA FREGUESIA DE SENHORIM � PEDIDOS DIVERSOS 
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---- Presente um ofício, datado de 27 de Outubro de 2008, da ATS - Amigos Terras Senhorim � 
Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de Senhorim, que a seguir se transcreve: ---
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- A ATS (Amigos Terras Senhorim), Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de 
Senhorim, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com estatutos registados na ASS 
e reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública. ---------------------------------------------
---- Pretende instalar a sua sede no lugar de Igreja, freguesia de Senhorim, a partir da qual irá 
dinamizar um conjunto de projectos e iniciativas, na área da acção social, que constam dos 
Estatutos e do Plano de Acção, aprovado em 31 de Agosto de 2007, que se anexa. ----------------
---- Das actividades a desenvolver, salienta-se a construção de um Centro de Dia e Lar de 
Idosos, com capacidade para satisfazer as necessidades mais prementes da freguesia de 
Senhorim e de outras freguesias do Concelho, pois poderá integrar-se na rede de equipamentos 
sociais do Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------
---- Conhecidas que são as dificuldades, em termos de meios materiais, financeiros e humanos, 
com que se debatem as associações deste género, em especial por ser uma associação recém 
criada, vimos solicitar a colaboração da autarquia que V.ª Ex.ª dirige, no sentido de poder 
apoiar este projecto e as iniciativas que a ATS venha a promover, apoio esse que poderá 
materializar-se através da: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Concessão de um apoio financeiro; ------------------------------------------------------------------
---- - Disponibilidade dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal, para elaboração do projecto 
de construção do referido Centro de Dia e Lar de Idosos e acompanhamento técnico da obra. ---
---- Esperando da parte de V.ª Ex.ª um despacho favorável a este nosso pedido, apresentamos os 
nossos respeitosos cumprimentos e agradecimentos.� ---------------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborarem os projectos de execução do Centro de Dia e Lar de Idosos, 
propostos construir por aquela Associação e assumir a respectiva responsabilidade exigida por 
lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta a seguinte 
Declaração de Voto: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Votei favoravelmente o apoio técnico que a Câmara possa prestar à ATS � Amigos Terras 
Senhorim � Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de Senhorim, por entender que 
vem beneficiar os idosos daquela freguesia e em simultâneo também solicitar à Câmara 
Municipal que não descore um eventual estudo para também uma construção do Centro de Dia 
em Vila Ruiva, por a mesma ser um dos lugares mais populosos da freguesia, assim também ser 
meu entendimento estarem reunidas algumas condições para essa localidade ser provida dessa 
infra-estrutura.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que o Executivo 
Municipal deveria sugerir à ATS � Amigos Terras Senhorim � Associação de Acção Social e 
Cultural da Freguesia de Senhorim, a integração das infra-estruturas que pretende construir, no 
Conselho Local de Acção Social, por forma a que as mesmas infra-estruturas possam ser 
integradas na rede concelhia proposta, no âmbito da Rede Social. ------------------------------------ 
6.16.HOMOLOGAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE NELAS � 
CONHECIMENTO 
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---- Presente o ofício n.º 02041, P.º 35/2005.630, datado de 23 de Outubro de 2008, do Gabinete 
da Senhora Ministra da Educação, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Carta Educativa do Concelho de Nelas ---------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, junto remeto a V.ª Ex.ª o Parecer Conjunto do 
Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE) e da Direcção Regional de 
Educação do Centro (DREC), de 20 de Setembro de 2008, devidamente homologado por Sua 
Excelência a Ministra da Educação.� ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Parecer Conjunto --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em cumprimento do Protocolo celebrado entre o Ministério da Educação e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, em Dezembro de 2004 e de Acordo relativo a cartas 
educativas e rede escolar do 1.º ciclo, celebrado entre as mesmas entidades, em Outubro de 
2005, e ao abrigo do n.º 3, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, o 
Director-Geral do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE) e a Directora 
Regional de Educação do Centro (DREC) emitem parecer favorável sobre a carta educativa do 
concelho de Nelas nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------
---- A Carta Educativa respeita em geral a metodologia proposta para a sua elaboração. ----------
---- As propostas de intervenção apresentadas incidem na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do 
ensino básico, revelando esforço de concentração do parque escolar. Recomenda-se, no entanto, 
que seja feito esforço adicional de concentração do parque escolar, de modo a evitar-se a 
vinculação dos edifícios a um único nível de educação/ensino, tal como definido na Lei de 
Bases de Educação. É prioritária a integração das EB1 com menos de 20 alunos. ------------------
---- O parque da educação pré-escolar e do ensino básico deverá ser constituído por 
estabelecimentos de tipologia EB1/JI ou EBI/JI. ---------------------------------------------------------
---- A estas unidades poderão, excepcionalmente, juntar-se estabelecimentos de tipologia JI, 
desde que devidamente fundamentado. --------------------------------------------------------------------
---- Os centros escolares, sempre que possível, deverão ter no mínimo capacidade para 300 
alunos. A dimensão destes estabelecimentos deverá ser objecto de fundamentação. ---------------
---- Deverão, assim, ser ajustadas em sede de monitorização as propostas de intervenção 
apresentadas.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------      
 

7 � CONTABILIDADE 
 
7.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2008 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2008, n.º 13, 14, 15 e 16, às Grandes Opções do Plano para o ano de 2008, n.º 12, 13 e 14, as 
quais ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -----------------------------
7.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Outubro de 2008, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
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---- �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: ------------------------------------------------------- 
---- Associação do Folhadal: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Folhadal � Julho de 2008 � 232,00 �; ------------------------------------
---- TOTAL: 232,00 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Julho de 2008 � 56,70 �; -----------------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Julho de 2008 � 483,30 �; --------------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Julho de 2008 � 113,40 �; -------------------
---- - Valores relativos aos alunos carenciados do Jardim de Infância da Póvoa de Santo 
António, de Outubro a Abril � 631,80 �. ------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 1.285,20 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Santar: Junho de 2008 � 254,25 �; Julho de 2008 � 27,00 �; 
Setembro de 2008 � 315,00 �; ------------------------------------------------------------------------------
---- -  Jardim de Infância de Moreira: Abril de 2008 � 405,00 �; Junho de 2008 � 324,00 �; 
Julho de 2008 � 51,75 �; Setembro de 2008 � 229,50 �; ------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Junho de 2008 � 333,00 �; Julho de 2008 � 213,75 �; 
Setembro de 2008 � 319,50 �; ------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Abril de 2008 � 513,00 �; Junho de 2008 � 360,00 �; 
Julho de 2008 � 150,75 �; Setembro de 2008 � 177,75 �; ----------------------------------------------
---- -  Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Junho de 2008 � 506,25 �; Julho de 2008 � 
301,50 �; Setembro de 2008 � 162,00 �; ------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Junho de 2008 � 317,25 �; Julho de 2008 � 54,00 �; 
Setembro de 2008 � 337,50 �. ------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 5.352,75 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Associação do Folhadal � 
Centro Social, Cultural e Recreativo, ao Centro Paroquial de Canas de Senhorim e à Santa Casa 
da Misericórdia de Santar. ----------------------------------------------------------------------------------- 
7.3.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Outubro de 2008, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 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 V.ª Ex.ª 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - Valores relativos aos alunos carenciados do 1.º CEB da Póvoa de Santo António, de 
Outubro a Abril � 297,00 �; --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Moreira: Junho de 2008 � 209,25 �; Setembro de 2008 � 189,00 �; --------------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Junho de 2008 � 279,00 �; Setembro de 2008 � 252,00 �; -------------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Junho de 2008 � 515,25 �; Setembro de 2008 � 346,50 �; ---------- 
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Junho de 2008 � 497,25 �; Setembro de 2008 � 554,50 �; 
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Junho de 2008 � 470,25 �; Setembro de 2008 � 481,50 �; -----------
---- - 1.º CEB de Santar: Junho de 2008 � 364,50 �; Setembro de 2008 � 353,25 �; ----------------
---- - 1.º CEB de Senhorim: Junho de 2008 � 461,25 �; Setembro de 2008 � 414,00 �; ------------
---- TOTAL: 5.387,50 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, ao Centro Social Paroquial de 
Canas de Senhorim e à Santa Casa da Misericórdia de Santar. -------------------------------------- 
 

8 - OBRAS PARTICULARES 
 
8.1.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  
8.1.1.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 06 e 17 de Outubro de 2008, constantes na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante.  
8.1.2.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 06 e 17 de Outubro de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
AUTORIZAÇÕES/ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LOTEAMENTOS, 
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DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E 
OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos/comunicações prévias, 
autorizações/alterações de utilização, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, 
informações prévias e outros, entrados nos Serviços de Obras Particulares no período 
compreendido entre 06 e 17 de Outubro de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de 
Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. -------- 
8.2.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 06 e 17 de Outubro de 2008, constantes 
na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo V), 
fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------
8.3.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 22 de Outubro de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------- 
8.4.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE � AUTOCOLANTE EM VINIL, NAS 
PORTAS DE TÁXI �TMN�. LOCAL: CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
EDUARDO GONÇALVES LOPES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 14 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de publicidade � Um autocolante em vinil, nas portas de táxi �TMN� � Registo n.º 
12975, de 06/10/2008. Local: Canas de Senhorim. Requerente: Eduardo Gonçalves Lopes. ------
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de dois autocolantes nas portas traseiras do táxi, 
com as dimensões de 60 cm x 30 cm, conforme desenho anexo. --------------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------ 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação dos 
autocolantes.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 28-10-2008 

 

25 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para a 
colocação de dois autocolantes nas portas traseiras de táxi, em que é requerente Eduardo 
Gonçalves Lopes, de Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------------------------
8.5.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE � AUTOCOLANTE EM VINIL, NAS 
PORTAS DE TÁXI �TMN�. LOCAL: CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
EDUARDO GONÇALVES LOPES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 14 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de publicidade � Um autocolante em vinil, nas portas de táxi �TMN� � Registo n.º 
12973, de 06/10/2008. Local: Canas de Senhorim. Requerente: Eduardo Gonçalves Lopes. ------
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de dois autocolantes nas portas traseiras do táxi, 
com as dimensões de 60 cm x 30 cm, conforme desenho anexo. --------------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------ 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação dos 
autocolantes.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para a 
colocação de dois autocolantes nas portas traseiras de táxi, em que é requerente Eduardo 
Gonçalves Lopes, de Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------- 
8.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �LOJA DAS PRENDAS�. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, EM 
NELAS. REQUERENTE: PAULA CRISTINA PAIS FIGUEIREDO MENDES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Loja das Prendas�. 
Local: Av.ª João XXIII, em Nelas. Requerente: Paula Cristina Pais Figueiredo Mendes. --------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Capítulo II, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de Segunda 
a Sexta, das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, aos Sábados 
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abertura das 09:00 h às 19:00 h e encerramento semanal ao Domingo à tarde. ----------------------
---- À consideração de Vª. Ex.ª.�.--------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento, �Loja das Prendas�, sito na Av.ª João XXIII, em Nelas, em que é requerente 
Paula Cristina Pais Figueiredo Mendes, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------  
8.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE SUPERMERCADO. LOCAL: AV.ª 21 DE MARÇO, N.º 7,  
EM SANTAR. REQUERENTE: FEIRA SHOP � PRODUTOS ALIMENTARES, LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de Supermercado. Local: 
Av.ª 21 de Março, n.º 7, em Santar. Requerente: Feira Shop � Produtos Alimentares, Ld.ª. -------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de Segunda 
a Sexta, das 09:00 h às 18:45 h, com paragem para almoço das 12:15 h às 14:30 h, aos Sábados 
abertura das 09:00 h às 19:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------
---- À consideração de Vª. Ex.ª.�.--------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Supermercado, sito na Av.ª 21 de Março, n.º 7, em Santar, em que é 
requerente a firma Feira Shop � Produtos Alimentares, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
8.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE PRONTO A VESTIR. LOCAL: RÉS DO CHÃO, LOTE 3, 
DA PRAÇA DE SANTO ANTÓNIO, EM NELAS. REQUERENTE: ANTÓNIO 
ALBUQUERQUE COELHO - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 15 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de Pronto a Vestir. Local: 
Rés do Chão, Lote 3, da Praça de Santo António, em Nelas. Requerente: António Albuquerque 
Coelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, 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 
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horas de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de Segunda 
a Sexta, das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, aos Sábados 
abertura das 09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------
---- À consideração de Vª. Ex.ª.�.---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Pronto a Vestir, sito no Rés do Chão, do Lote 3, da Praça de Santo António, 
em Nelas, em que é requerente António Albuquerque Coelho, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------
8.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE SNACK BAR E RESTAURANTE. LOCAL: AV.ª CIMO DO 
POVO, N.º 45, EM CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: MANUEL CARLOS 
COSTA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
----�Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de Snack Bar e 
Restaurante. Local: Av.ª Cimo do Povo, n.º 45, em Carvalhal Redondo. Requerente: Manuel 
Carlos Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 09:00 h 
às 02:00 h, sem encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Ex.ª.�.--------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Snack Bar e Restaurante, sito na Av.ª Cimo do Povo, n.º 45, em Carvalhal 
Redondo, em que é requerente Manuel Carlos Costa, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
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8.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. LOCAL: 
RUA NOVA, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: COIMBRAS & C.ª LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de venda de materiais de 
construção. Local: Rua Nova, em Canas de Senhorim. Requerente: Coimbras & C.ª Ld.ª. --------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de Segunda 
a Sexta, das 08:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h, aos Sábados 
abertura das 08:00 h às 19:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------
---- À consideração de Vª. Ex.ª.�.--------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de venda de materiais de construção, sito na Rua Nova, em Canas de 
Senhorim, em que é requerente a firma Coimbras & C.ª Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
8.11.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM 
ESTABELECIMENTO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS. 
LOCAL: RUA DR. EURICO DE AMARAL, EM NELAS. REQUERENTE: CARLOS 
FIGUEIREDO MENDES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 14 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um estabelecimento de reparação e 
manutenção de viaturas. Local: Rua Dr. Eurico de Amaral, em Nelas. Requerente: Carlos 
Figueiredo Mendes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 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. De acordo com o disposto no n.º 1, do art.º 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, de Segunda 
a Sábado, 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 tarde. -------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para um 
estabelecimento de reparação e manutenção de viaturas, sito na Rua Dr. Eurico de Amaral, em 
Nelas, em que é requerente Carlos Figueiredo Mendes, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------  
 
9 � ASSUNTO APRESENTADO POR VEREADOR AO ABRIGO DO ART.º 87, DA LEI 

N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, COM A REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 5-
A/2002, DE 11 DE JANEIRO 

 
9.1.OBRAS DE URBANIZAÇÃO �QUINTA DE CIMA� NA LAPA DO LOBO  
---- Presente uma carta, datada de 17 de Outubro de 2008, do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Pedido de Agendamento (Art.º 87.º/1, da Lei n.º 169/99, de 18/09) ------------------------------
---- - Obras de Urbanização �Quinta de Cima� na Lapa do Lobo --------------------------------------
---- Exma. Senhora, respeitosos cumprimentos. ----------------------------------------------------------
--- Ao abrigo do disposto na Lei requeiro a V.ª Ex.ª se digne agendar para discussão e 
deliberação na próxima reunião ordinária de Câmara (dia 28/10/2008), o assunto em referência, 
necessidade resultante do ofício que me foi endereçado pela respectiva Comissão de Moradores 
e de que junto cópia.� ---------------------------------------------------------------------------------------- 
----- �Abaixo assinado --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Comissão de Moradores, sita à Quinta de Cima � Lapa do Lobo, vem através do presente, 
apresentar a sua indignação pela não conclusão das obras de criação de infra-estruturas, que 
conforme Lei são obrigatórias para a existência de uma urbanização, e que, no presente caso 
são da obrigatória execução da Câmara Municipal de Nelas, visto esta ter accionado 
mecanismos legais para utilização de caução bancária existente e exigida pela Câmara 
Municipal de Nelas ao loteador, para e conforme se verificou, no caso deste, não executar as 
ditas obras ser o Município a efectuar as mesmas. -------------------------------------------------------
---- Como é do conhecimento de V.ª Ex.ª a urbanização em causa não dispõe de infra-estruturas 
adequadas à utilização por parte dos moradores, bem como os demais utilizadores da Rua 
Quinta de Cima. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Após várias tentativas de alertar a Câmara Municipal de Nelas para este grave problema, 
inclusive em reuniões de Assembleia Municipal, verificamos, lamentavelmente, que pouco ou 
nada foi feito durante o mandato que o actual Executivo Camarário se encontra a cumprir. ------
---- Senão vejamos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A rede pública de energia eléctrica, que serve esta Urbanização não foi cumprida 
conforme estava disposto nas obrigações do Loteamento, pois o constante dizia tratar-se de rede 
subterrânea de energia eléctrica, e o que na realidade foi colocado, foi rede pública de energia 
aérea, falha gravíssima, pois todos os lotes foram vendidos com indicação de instalação de rede 
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eléctrica subterrânea, pelo tal sentimo-nos todos lesados, pois a nível de custos sai mais barato 
para quem tem de criar as infra-estruturas utilizar rede de energia eléctrica aérea em vez de 
subterrânea. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A rede de saneamento básico encontra-se muito deficitária, com falhas graves que são 
danosas a todos os moradores que delas usufruem diariamente. ---------------------------------------
---- Em forma de exemplo da falta de zelo do actual Executivo Camarário, podemos referir que 
ainda hoje se encontram manilhas espalhadas ao longo da rua que serve a Urbanização, algumas 
já danificadas, reflectindo bem o estado de abandono em que se encontra esta Urbanização. -----
---- - Quanto aos passeios que deveriam servir todos os cidadãos que deles deveriam dispor, 
assemelham-se a um qualquer caminho abandonado, parecendo até que há muitos e muitos anos 
ninguém por lá passa. Quando referimos ninguém podemos e devemos incluir funcionários da 
Câmara Municipal de Nelas e da Junta de Freguesia de Lapa do Lobo, refira-se pagos com o 
dinheiro de todos os contribuintes, que de facto se esqueceram do caminho para lá, têm de ser 
os próprios moradores a irem cortando as silvas, ervas e limpando as entradas das suas casas e 
terrenos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ainda, assim, não foram raras as vezes que bichos que normalmente habitam zonas de 
matagal se cruzaram com as portas das nossas casas, como cobras por exemplo. -------------------
---- - No que refere à rua, esta será porventura a mais gravosa situação, como a Câmara tão bem 
sabe, esta rua serve neste momento de uma das entradas principais da Lapa do Lobo, e a rua (se 
é que pudemos chamar de rua), é utilizada diariamente por muitos veículos além dos seus 
moradores, encontrando-se em completo estado de degradação total. --------------------------------
---- - Completamente irregular (lombas, buracos, pedras soltas que colocam em risco pessoas e 
bens), desníveis elevados� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Durante o Inverno torna-se quase impossível transitar nesta devido à quantidade de lama e 
poças de água, bem como os buracos que nos vão levando regularmente a visitar oficinas 
mecânicas, pois os veículos apresentam problemas ao nível de amortecedores e pneus. -----------
---- - No Verão é o oposto, as quantidades de pó são de tal ordem que se torna impossível abrir 
uma janela, estender roupa ao ar livre ou até desfrutar de uma refeição no exterior das nossas 
casas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Outras das gravosas situações a que damos mais atenção no Verão e devido à legislação 
em vigor, é o facto dos lotes nos quais ainda não existem habitações, estarem completamente 
abandonados, cenário que nos leva a pensar que estamos num qualquer pinhal abandonado, pois 
a quantidade de silvas, giestas, etc., junto às habitações é de tal ordem que justificaria ter os 
Bombeiros de prevenção, não vá um incêndio destruir os nossos bens. Quanto a esta situação 
penso ter o Executivo Camarário uma palavra a dizer, alertando os seus proprietários, como 
aliás refere a lei, a executar obras de limpeza regulares. ------------------------------------------------
---- - Coloca-se então outra questão, a área em que se encontra localizado o velho e arruinado 
depósito das águas, que acaba por ainda desfeiar mais o que podia ser uma bela urbanização, e 
que por todos estes motivos se torna um local de má escolha para viver, e aplicar dinheiro, é 
ladeado também por escassos metros de terreno que apenas foi limpo uma vez, por uma 
funcionária da Junta de Freguesia de Lapa do Lobo, e que também, à semelhança dos lotes que 
não estão ocupados se encontra também este um matagal, um espaço público em que a Junta de 
Freguesia devia dar o bom exemplo de o mandar limpar de quando em vez. ------------------------
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---- Perante tudo isto e após inúmeras tentativas junto da Câmara de Nelas, resta-nos esta que 
desejamos tenha alguma resposta concreta e eficaz. -----------------------------------------------------
----- Pois se tal não se verificar, outras medidas terão de ser tomadas. -------------------------------
----- Relembramos tratar-se de uma Urbanização em que as obras de loteamento foram pagas 
por todos os que empenharam o seu dinheiro, comprando aqui os seus lotes, a caução foi 
accionada e levantada pela Câmara de Nelas e o dinheiro não foi aqui aplicado.� ------------------
---- Neste assunto a Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que tinha solicitado o 
agendamento daquele assunto na sequência do abaixo-assinado que tinha recebido e porque 
pensava ser intenção dos subscritores do mesmo que o assunto viesse a reunião de Câmara. 
Afirmou também que visitou as obras, na manhã deste dia e confirmou que parte das afirmações 
que eram ditas pelos moradores eram verdadeiras, Na sua opinião, a matéria em análise não 
merecia qualquer conflito, visto que a questão era muito simples: havia um processo de 
loteamento para o qual o loteador apresentou uma garantia bancária referente à realização das 
obras de urbanização. Como o loteador não realizou as referidas obras de urbanização, a 
Câmara Municipal accionou a garantia bancária, no valor de cerca de cem mil euros. Assim, se 
entrou esse dinheiro nos cofres da Câmara Municipal as obras tinham de ser feitas e gastos os 
cerca de cem mil euros nas obras daquela urbanização. Afirmou ainda que, ele Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silvam, na altura em que foi Vice-Presidente da Câmara, tinha sido 
crítico em relação ao Executivo anterior, achava que a Câmara Municipal, como pessoa de bem, 
devia fazer as obras e propôs que fosse deliberado, na presente reunião, que a Câmara realizasse 
as obras, que constam no projecto de loteamento, no máximo, até final do primeiro trimestre de 
2009, apresentando-as como prioritárias nas obras a realizar na Freguesia de Lapa do Lobo. ----
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que alguns moradores já meteram a Câmara em 
Tribunal e depois desistiram. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques explicou todo o andamento do 
processo, realçando que a garantia bancária era no valor de 18.931 contos, emitida pelo Banco 
Espírito Santo. Mas que achava tudo aquilo muito estranho e questionou os presentes no sentido 
de saber porque é que só na presente data é que os moradores vinham reclamar as obras visto 
que o processo já se arrastava desde 1999. Explicou também que havia um problema de 
consignação de receitas visto que o dinheiro tinha sido posto nas mãos do anterior Executivo. O 
actual Executivo Municipal deu início à realização das obras de urbanização. Entretanto, a 
Câmara Municipal foi alvo de uma inspecção ordinária da IGAT e então o Executivo Municipal 
pôs o Inspector da IGAT a par de todo o processo, o qual visitou o local das obras, analisou 
todo o processo e informou o Executivo que este devia parar as obras visto que ele tinha sérias 
dúvidas sobre a legalidade da execução daquelas obras de urbanização e sugeriu que fossem 
pedidos pareceres jurídicos. Em cumprimento desse despacho o Executivo Municipal solicitou 
um primeiro parecer jurídico à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro, a qual emitiu um parecer jurídico que não era muito claro nas suas conclusões. Foi 
solicitado à mesma entidade um segundo parecer jurídico, que veio, igualmente, de 
entendimento duvidoso. Perante tantas dúvidas, o Senhor Inspector da IGAT sugeriu que fosse 
solicitado um parecer jurídico ao Tribunal de Contas, o qual ainda se aguarda. ---------------------
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---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que o que era estranho para 
ele era o facto da Câmara Municipal não fazer as obras, visto que, para ele, o assunto não tinha 
discussão, visto que a Câmara, como pessoa de bem, tinha compromissos e como já passaram 
três anos de mandato do actual Executivo, a Senhora Presidente, em representação da Câmara 
Municipal devia pedir desculpa aos moradores. Afirmou ainda que o Executivo anterior não se 
portou bem, mas o actual também não. --------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que depois de alguns 
moradores terem posto o problema numa sessão da Assembleia Municipal de Nelas, as obras 
foram iniciadas, obras essas que não estavam previstas no Plano de Acção da Senhora Dr.ª 
Isaura Pedro, visto que essas obras estavam dadas como concluídas pelo anterior Executivo. ----
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que os Senhores Inspectores da IGAT foram 
visitar as obras, analisaram o processo e ordenaram a sua paragem. ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que o Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques tinha dito que as obras não foram concluídas por 
imposição legal, mas que, de facto, o Executivo não se podia encolher, visto que o dinheiro 
entrou nos cofres da Câmara no anterior mandato, o anterior Executivo Municipal não cumpriu, 
o actual Executivo começou a cumprir e não concluiu. Afirmou ainda, que a Câmara, como 
pessoa de bem, devia estabelecer um prazo para a conclusão das obras e que o Senhor Vereador 
Dr. Manuel da Conceição Marques tentou meter interesses políticos no meio de todo este 
processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Lapa do Lobo fez pressão para que o actual Executivo Municipal 
concluísse as obras e que fez mais o actual Executivo, na referida urbanização, sem o dinheiro 
da caução, do que fez o anterior Executivo, com o dinheiro da mesma. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues leu parte do abaixo-
assinado acima transcrito e teceu alguns comentários. --------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou a Câmara no sentido de 
saber onde é que estava escrito nas actas das reuniões de Câmara que alguma vez os moradores 
do referido loteamento tenham vindo reclamar a conclusão das obras de urbanização. ------------
---- De seguida a Senhora Presidente da Câmara deu a palavra à Comissão de Moradores, 
presente na sala. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Interveio o Senhor José Pais afirmando que o Executivo anterior accionou a caução pouco 
tempo antes de acabar o mandato, que se o Senhor Dr. José Lopes Correia tivesse ganho as 
últimas eleições autárquicas a obra já estaria concluída e fez um resumo dos problemas que 
preocupam os moradores do referido loteamento, problemas esses já enunciados no abaixo-
assinado atrás descrito. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o actual Executivo, logo que teve 
oportunidade iniciou as obras e reafirmou o que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques já havia dito que  a Câmara Municipal foi alvo de uma inspecção ordinária da IGAT e 
então o Executivo Municipal pôs o Inspector da IGAT a par de todo o processo, o qual visitou o 
local das obras, analisou todo o processo e informou o Executivo que este devia parar as obras 
visto que ele tinha sérias dúvidas sobre a legalidade da execução daquelas obras de urbanização 
e sugeriu que fossem pedidos pareceres jurídicos. Em cumprimento desse despacho o Executivo 
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Municipal solicitou um primeiro parecer jurídico à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro, a qual emitiu um parecer jurídico que não era muito 
claro nas suas conclusões. Foi solicitado à mesma entidade um segundo parecer jurídico, que 
veio, igualmente, de entendimento duvidoso. Perante tantas dúvidas, o Senhor Inspector da 
IGAT sugeriu que fosse solicitado um parecer jurídico ao Tribunal de Contas, o qual ainda se 
aguarda. Afirmou também que achava bem que no abaixo-assinado, atrás transcrito, viessem as 
datas precisas e os nomes de quem não executou as obras, pois o actual Executivo Municipal 
não era culpado de nada, parecia que ele é que estava no banco dos réus e que todo este 
processo também era preocupação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Lapa do 
Lobo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que os Senhores Moradores 
perdiam a razão porque não levantaram esta questão no tempo do Senhor Dr. José Lopes 
Correia, visto que o referido Senhor mandou accionar a caução em 2004, foi-se embora em 30 
de Outubro de 2005 e teve um ano para mandar executar as referidas obras de urbanização e 
perguntou ao representante dos moradores porque é que, nessa altura, não levantou aquela 
questão e só agora aparecia a reivindicar a execução das referidas obras. ----------------------------
----- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que, considerando que a 
Câmara Municipal já tinha accionado a caução em 25/10/2004, propunha que o Executivo 
Municipal concluísse as obras de urbanização ate final do primeiro trimestre do 2009, tendo 
assim tempo para esclarecer as dúvidas que tem e inclua estas obras no Orçamento Municipal e 
nas Grandes Opções do Plano de 2009, obras, para ele, consideradas prioritárias, atendendo a 
que as verbas para cobrir os encargos das mesmas, já foram recebidos pela Câmara Municipal. -
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques apresentou uma contra-proposta do 
seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Considerando que as verbas para esta obra já foram recebidas desde 2004, solicito ao 
Executivo Municipal que a mesma seja incluída no próximo Orçamento Municipal e nas 
Grandes Opções do Plano para 2009, de acordo com as disponibilidades e a calendarização dos 
Serviços Técnicos de Obras, para ser executada até final do presente mandato. --------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro afirmou que a 
Câmara Municipal devia assumir que ia executar as obras em falta até final do presente 
mandato, que deviam resolver os problemas dos munícipes e não aproveitar, politicamente, o 
assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva disse ao Senhor Vereador Dr. Jorge 
Manuel e Branquinho de Pais Monteiro para acabar com a história do aproveitamento político, 
que aceitava a calendarização da obra ser feita durante o ano de 2009, visto que há-de vir o 
parecer do Tribunal de Contas e de outras entidades e que conciliava a sua proposta com a 
proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques se a Câmara se 
comprometesse a executar as obras até final do presente mandato. -----------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro afirmou que devia 
ficar lavrado em acta que o Executivo Municipal se ia comprometer a concluir as obras até final 
do presente mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Posto o assunto à votação, foi, a proposta do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques, aprovada, por unanimidade, com o compromisso de se terminarem essas obras de 
urbanização até ao final do presente mandato. -----------------------------------------------------------  
  

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

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

_______________________________________ 
 


