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ACTA Nº. 14 
                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E NOVE 
DE JULHO DE DOIS MIL E OITO 

 
---- Aos vinte e nove dias do mês de Julho 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, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Jorge 
Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Adelino José Borges Amaral, a acta da reunião 
ordinária realizada em 08 de Julho de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da 
reunião, para efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Adelino José 
Borges Amaral, declararam que se abstiveram na votação da acta da reunião ordinária de 08 de 
Julho de 2008 em virtude de não terem estado presentes na referida reunião. ----------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 201.149,28 � (duzentos e um mil cento e 
quarenta e nove euros e vinte e oito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 161.853,95 � 
(cento e sessenta e um mil oitocentos e cinquenta e três euros e noventa e cinco cêntimos). ------ 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

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

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
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1.1.VENDA DOS LOTES N.ºS 27 E 28, DO LOTEAMENTO N .º 7/83, SITOS AO 
BAIRRO DA CAPUCHA, NO FOLHADAL, POR HASTA PÚBLICA  
---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária do Executivo de 11 de Junho de 
2008, a Câmara procedeu á hasta pública, para venda dos lotes n.ºs 27 e 28, do Loteamento n.º 
7/83, sitos ao Bairro da Capucha, no lugar de Folhadal, Freguesia e Concelho de Nelas. ---------
---- A Senhora Presidente procedeu à leitura do Edital publicitário das condições de venda, 
datado de 10 de Julho de 2008, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
---- �Venda dos lotes n.ºs 27 e 28, do Loteamento n.º 7/83. --------------------------------------------
---- Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da Câmara Municipal de 
Nelas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Torna público, na sequência da deliberação da Câmara Municipal tomada em sua reunião 
de 11 de Junho de 2008, que se vai proceder à venda, por hasta pública, de dois lotes de terreno 
destinados a habitação unifamiliar, pertencentes ao Município, sitos ao Bairro da Capucha, no 
Folhadal, desta Freguesia e Concelho de Nelas, constantes no alvará de loteamento n.º 7/83, 
passado em nome de Maria Madalena Rosado Pinto da França Raposo e outros, com os 
números 27 e 28, nas seguintes condições: --------------------------------------------------------------- 
---- 1.º - Valor base de licitação de cada lote���������...���� 21.000,00 euros; 
---- 2.º - Valor de cada lanço���������������������. 500,00 euros; 
---- 3.º - As construções a erigir deverão respeitar as condições constantes no alvará de 
loteamento n.º 7/83, de 06-04-1983, aprovado em reunião da Câmara Municipal de 10-11-1982; 
---- 4.º - A alienação, em hasta pública, terá lugar na reunião da Câmara Municipal de Nelas, a 
realizar no Salão Nobre desta Autarquia, no dia 29 de Julho de 2008, pelas 15,00 horas; ---------
---- 5.º - O valor da venda obtido deverá ser liquidado na Tesouraria da Câmara Municipal, da 
seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) � Entrada � 10% do valor total da compra, a liquidar até às 16,00 horas do dia seguinte; -
---- b) � Restante � A pagar no acto da celebração da escritura de compra e venda. ----------------
---- Para constar e para os devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume. ------------------------------------------------------
---- E eu, José Carlos Pires Borges, Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo 
de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, o subscrevi.� --------------------------------------
---- A Senhora Presidente perguntou ao Ex.m.º Público se havia alguém interessado na 
aquisição dos lotes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O lote n.º 27, a que corresponde o artigo matricial urbano n.º 2335, da Freguesia de Nelas, 
sito ao Bairro da Capucha, no lugar de Folhadal, não foi vendido, em virtude de não ter sido 
feita qualquer licitação para este lote. ----------------------------------------------------------------------
---- O lote n.º 28, a que corresponde o artigo matricial urbano n.º 2338, da Freguesia de Nelas, 
sito ao Bairro da Capucha, no lugar de Folhadal, foi vendido a Maria Clementina da Silva de 
Jesus, pelo valor de 21.000,00 �. --------------------------------------------------------------------------- 
 

2 - OBRAS PÚBLICAS 
 
2.1.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � MARIA ARLETE PAIS DA ROSA MARQUES � APROVAÇÃO  
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--- Presente uma informação datada de 01 de Julho de 2008, do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). -------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram a proprietária Maria 
Arlete Pais da Rosa Marques, contribuinte n.º 114518033, residente no Beco da Rua Direita, n.º 
3, 3525-503 Aguieira, que acordou o seguinte: ----------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 
 

15A 

Com a abertura da Variante da Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno da proprietária a área de 101 m2.  
A proprietária aceita ceder o terreno sem qualquer indemnização 
pecuniária nas seguintes condições: 
- Construção de muro; 
- Deixar acesso para a parcela com uma entrada de 3 m de largura. 

 
 
 
 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, e que o 
valor é equivalente ao valor do terreno a expropriar, julga-se ser de aceitar os valores propostos. 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a construção de muro e deixar acesso para a 
parcela da proprietária Maria Arlete Pais da Rosa Marques, com uma entrada de 3 m de largura, 
em virtude da referida proprietária ter cedido, gratuitamente, 101 m2 de terreno necessário à 
construção da �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua do Salgueiro)�, nos termos e de 
acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ------------------------ 
2.2.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � ADELINO FRANCISCO BÁRBARA � APROVAÇÃO 
--- Presente uma informação datada de 14 de Julho de 2008, do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). ------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram o proprietário Adelino 
Francisco Bárbara, contribuinte n.º 176846620, residente na Av.ª Vila Nova das Amoreiras, n.º 
271, 3525-502 Aguieira, que acordou o seguinte: ------------------------------------------------------ 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 
 
 
 
1 

Com a abertura da Variante da Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno do proprietário a área de 383 m2.  
Na parcela a expropriar existe um muro e um poço. Com a construção 
da estrada é necessário refazê-los.  
 O proprietário aceita ceder o terreno necessário para a construção da 
estrada sem qualquer indemnização pecuniária nas seguintes 
condições: 
- Receber igual área, resultante da aquisição total feita pela Câmara 
Municipal do artigo rústico n.º 1939, da Freguesia de Aguieira, que é 
contíguo a esta parcela. 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os terrenos em causa se localizam na mesma zona, julga-se ser de aceitar. 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as condições constantes da informação atrás 
descrita, autorizando a permuta de um terreno propriedade da Câmara Municipal com a área de 
383 m2, em troca do terreno cedido pelo proprietário Adelino Francisco Bárbara, para a obra da 
�Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua do Salgueiro)�, nos termos e de acordo com a 
referida informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ------------------------------- 
2.3.ARRUAMENTO � ROTUNDA REGADA - FEIRA, EM NELAS � AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Arruamento � Rotunda Regada - Feira, em Nelas�, adjudicada à firma Asfabeira � Sociedade 
de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, pela importância de 261.651,64 � (duzentos e 
sessenta e um mil seiscentos e cinquenta e um euros e sessenta e quatro cêntimos), de acordo 
com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. 
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------------------- 
2.4.E.M. NELAS - FELGUEIRA � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�E. M Nelas - Felgueira�, adjudicada à firma Sopovico � Sociedade Portuguesa de Vias de 
Comunicação, S.A., pela importância de 806.690,02 � (oitocentos e seis mil seiscentos e 
noventa euros e dois cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos 
de Obras e que foi presente nesta reunião. ----------------------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------------------- 
2.5.BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL CARVALHAL REDONDO/ 
AGUIEIRA/PISÃO/LIMITE DO CONCELHO/MOREIRA DE CIMA E DE BAIXO E 
CARVALHAL REDONDO � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação da Estrada Municipal Carvalhal Redondo/Aguieira/Pisão/Limite do Concelho 
/Moreira de Cima e de Baixo e Carvalhal Redondo�, adjudicada à firma Sopovico � Sociedade 
Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., pela importância de 482.785,30 � (quatrocentos e 
oitenta e dois mil setecentos e oitenta e cinco euros e trinta cêntimos), de acordo com o 
documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. --------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------------------- 

 
3 � AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
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3.1.SIEMENS NETWORKS, S.A � FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA A REDE CAMARÁRIA NÍVEL I, DO PROJECTO �VISEU DIGITAL� � 
CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º CTO_2007_058, datado de 05 de Setembro de 2007, da firma CMO 
F&C, Nokia Siemens Networks, com sede em Amadora, que a seguir se transcreve: --------------
---- �Pedido de cancelamento de garantia bancária. -----------------------------------------------------
---- Vimos por este meio solicitar a V.ª Ex.ª o pedido de cancelamento ao Banco Espírito Santo 
da garantia bancária conforme abaixo mencionado: ----------------------------------------------------- 

N.º garantia Data de emissão Valor EUR 
331516 27-12-2006 EUR 5.584,80 

---- Segue, em anexo, cópia da Garantia Bancária em causa. -------------------------------------------
---- Agradecemos antecipadamente a v/atenção, subscrevendo-nos com os melhores 
cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No ofício atrás descrito encontra-se exarada uma informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, datada de 01 de Julho de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------
---- �Atendendo a que a rede camarária do projecto �Viseu Digital� se encontra executada há 
mais de um ano, não se vê qualquer inconveniente na libertação da garantia.� ----------------------
---- Presente também a garantia bancária n.º 331516, emitida em 27 de Dezembro de 2006, pelo 
Banco Espírito Santo, S.A., que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------
----- �Em nome e a pedido de Siemens Networks, S.A., contribuinte n.º507834763, com sede na 
Amadora, adjudicatária do �Fornecimento e Prestação de Serviços para a Rede Camarária 
(Nível 1)�, vem o Banco Espírito Santo, S.A., Sociedade Aberta, pessoa colectiva n.º 
500852367, com sede em Lisboa, na Avenida da Liberdade, n.º 195, com o capital social  
integralmente realizado de Eur 2.500.000.000 (Dois mil e quinhentos milhões de euros), 
registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 1607, declarar a V.ª Ex.ª 
que, em substituição da importância de Eur 5.584,80 (cinco mil quinhentos e oitenta e quatro 
euros e oitenta cêntimos) representativa do pagamento antecipado, que vai ser feito por V.ª Ex.ª 
à referida adjudicatária, referente a 10% do valor da citada adjudicação, por esta declaração 
oferecemos todas as garantias bancárias inerentes ao mesmo pagamento antecipado, 
responsabilizando-nos pela sua restituição, parcial ou total, se por falta de cumprimento do 
contrato, a adjudicatária incorrer em tal obrigação. ------------------------------------------------------
---- É, pois, de até Eur 5.584,80 (cinco mil quinhentos e oitenta e quatro euros e oitenta 
cêntimos) o valor da presente garantia.� -------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o cancelamento da garantia bancária atrás 
descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

4 � DIVERSOS 
 
4.1.CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO, DE COIMBRA � RALI RAINHA SANTA � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 8 de Julho de 2008, do Clube Automóvel do Centro, com 
sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
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---- A pretérita edição do Rali Rainha Santa constituiu um enorme êxito. A colaboração de V.ª 
Ex.ª foi decisiva para tal desiderato. Esperamos que na próxima edição possamos voltar a contar 
com a sua prestimosa ajuda.� ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
4.2.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: VICTOR MANUEL TORRES BERNARDINO � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 03 de Julho de 2008, de Victor Manuel Torres 
Bernardino, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Victor Manuel Torres Bernardino, casado, Fiel de Armazém, contribuinte fiscal n.º 
189674920, com residência na Rua Albino Pais, n.º 15, 1.º, na Vila, Freguesia e Concelho de 
Nelas, vem requerer a V.ª Ex.ª, a título excepcional, a ligação da água na Urbanização Quinta 
do Pomar, lote 11, 3.º Dt.º, apesar de ter uma dívida de água referente ao consumo na Rua 
Albino Pais, n.º 15, em Nelas. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Para o efeito, proponho voluntariamente entregar 60 � de caução, comprometendo-me a 
pagar os futuros recibos de água, bem como a dívida em atraso. --------------------------------------
---- Relativamente à dívida em atraso, solicito a autorização para o pagamento em prestações de 
aproximadamente 100 � mensais.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e 
Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Victor Manuel Torres Bernardino (Requerimento com a entrada n.º 8921, de 04/07/2008). ------
---- 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 
1.306,12 �, 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 pelo 
requerente Victor Manuel Torres Bernardino, residente na Rua Albino Pais, n.º 15, 1.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. --------------------------------------------- 
4.3.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: ELISABETE MARIA CARVALHO ALVES FARIA � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 10 de Julho de 2008, de Elisabete Maria Carvalho 
Alves Faria, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
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---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------- 
---- Elisabete Maria Carvalho Alves Faria, casada, doméstica, contribuinte fiscal n.º 212319647, 
com residência na Quinta do Pomar, Lote 15, 1.º Dt.º, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, 
vem requerer a V.ª Ex.ª, para pagamento de água em mensalidades, por não ter o montante total 
para o pagamento da conta de água, por estar desempregada.� ----------------------------------------
---- �Presente também uma informação emitida pelo Serviço de Taxas e Licenças, datada de 11 
de Julho de 2008, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água. ---------------------------------------------
---- Relativamente ao assunto em título, informa-se V.ª Ex.ª que a munícipe Elisabete Maria 
Carvalho Alves Faria, residente na Quinta do Pomar, lote 15, 1.º Dt.º, em Nelas, tem, à presente 
data, 8 meses de água em execução fiscal, sendo que a importância ascende a 207,20 � 
(duzentos e sete euros e vinte cêntimos) e reportar-se ao período de tempo que medeia entre 
Novembro de 2007 e Junho de 2008. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que o referido valor não inclui os juros de mora, pois estes são calculados 
na data do pagamento. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente ainda uma informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada de 11 de Julho de 2008, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Elisabete Maria Carvalho Alves Faria (Requerimento com a entrada n.º 9259, de 11/07/2008). -
---- 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 (89,00 euros) no momento da 
autorização� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 
207,20 �, 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 pela 
requerente Elisabete Maria Carvalho Alves Faria, residente na Quinta do Pomar, Lote 15, 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. ----------------------------------------- 
4.4.MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO � DIRECÇÃO-GERAL DE 
ENERGIA E GEOLOGIA � PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS DE 
PROSPECÇÃO E PESQUISA DE RECURSOS GEOTÉRMICOS. REQUERENTE: 
EMPRESA GEOVITA � ENERGIA DA TERRA, LD.ª - AUTORIZAÇÃO 
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---- Presente o ofício n.º 8355, datado de 26 de Junho de 2008, do Ministério da Economia e da 
Inovação, Direcção-Geral de Energia e Geologia, com sede em Lisboa, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Pedido de atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de recursos geotérmicos. 
Requerente: Empresa Geovita � Energia da Terra, Ld.ª. ------------------------------------------------
----- Nos termos do n.º 1, do artigo 4.º e dos artigos 7.º e 16.º. do Decreto-Lei n.º 87/90, de 16 
de Março e ao abrigo dos n.ºs 9.º e 13.º, do Decreto-Lei n.º 90/90, da mesma data, foi rcebido 
nesta Direcção-Geral um pedido, formulado pela empresa Geovita � Energia da Terra, Ld.ª, 
para atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de recursos geotérmicos. ----------------------
---- A área pretendida para a realização dos trabalhos será delimitada pelos vértices abaixo 
transcritos em Coordenadas Hayford-Gauss referidas ao Ponto Central. ----------------------------- 

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)  
A 22672 102657 
B 32436 95854 
C 29186 87192 
D 29391 76094 
E 8453 77758 
F 1677 82716 
G 2445 87534 
H 8178 89920 
I 12361 98782 

---- Mais se informa que irão ficar excluídas do âmbito do contrato a assinar as áreas situadas 
no interior da poligonal acima definida que sejam objecto de direitos sobre recursos geológicos 
de domínio público, regulados pelo Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março, nomeadamente os 
direitos emergentes de contratos de prospecção e pesquisa e os de exploração. Tendo em conta 
as exclusões referidas a área pretendida para os trabalhos corresponde a 530,569 km2. ------------
---- Nestes termos, face à disciplina de ordenamento do território em vigor na região, 
designadamente a que se encontra prevista em sede de PDM e, tendo em vista o andamento do 
processo com a maior sustentabilidade possível, solicita-se a V.ª Ex.ª se digne mandar informar, 
se for o caso, no prazo de trinta dias a contar da data deste ofício, o que se lhe oferecer sobre o 
assunto. Se, decorrido este prazo, não for recebida qualquer resposta da vossa parte, considerar-
se-á que essa entidade nada tem a opor à pretensão aqui referida.� ----------------------------------- 
----- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho 
de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de recursos geotérmicos ---------
---- O aproveitamento geotérmico tem por base o aproveitamento da temperatura dos recursos, 
devendo a sua exploração ser realizada em moldes técnicos adequados à natureza e 
características dos recursos, nomeadamente definindo um plano de exploração devidamente 
fundamentado no estudo hidrogeológico do aquífero, assegurando a sua preservação e 
controlando periódica e regularmente a sua evolução temporal. Por estas razões o 
concessionário deve ser assessorado por um Director Técnico com a formação técnico-
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científica apropriada (Art.º 25.º, do Decreto-Lei n.º 87/90). --------------------------------------------
---- O concessionário está obrigado a facultar à Administração os elementos de informação 
estatística e técnico-científica que possibilitem o acompanhamento da exploração bem como a 
melhoria do conhecimento hidrogeológico do território nacional. A geotermia enquadra-se nos 
Decretos-Lei n.ºs 90/90 e 87/90, os quais definem recurso geotérmico como: fluidos e formação 
geológicas do sub-solo, de temperatura elevada, cujo calor seja susceptível de aproveitamento.� 
---- De acordo com conversa telefónica com o Dr. Rodrigues da Silva, da Direcção de Serviços 
de Recursos Hidrogeológicos, Geotérmico e Petróleo, da Direcção-Geral de Geologia e 
Energia, foi referido que a atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de recurso 
geotérmico não criavam quaisquer servidões administrativas, nem qualquer direito de intervir 
no terreno sem prévia autorização. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Será de realçar que �ficam excluídas do âmbito do contrato a assinar as áreas situadas no 
interior da poligonal definida que sejam objecto de direitos sobre recursos geológicos de 
domínio público, regulado pelo Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março. -----------------------------
---- A prospecção e pesquisa de recursos geotérmicos decorrerá num prazo de 3 anos para a área 
de 530,569 km2, podendo ser prorrogados, abrangendo somente metade da área inicial. ----------
---- Os trabalhos a decorrer serão à base de recolha bibliográfica, trabalho de campo e análise 
de ortofotomapas, etc., podendo existir pontualmente a necessidade de realização de alguma 
intervenção no terreno, que irá obrigar a uma aprovação prévia, onde os proprietários dos 
terrenos abrangidos terão de se pronunciar, podendo originar algum tipo de indemnização. ------
---- Sendo o plano geral dos trabalhos a executar, um dos elementos pertinentes para apreciação 
das propostas, de acordo com a alínea a), do artigo 4.º, do D.L. n.º 87/90, de 16 de Março, 
encontra-se disponível na Direcção de Serviços de Recursos Hidrogeológicos, Geotérmico e 
Petróleo, podendo ser consultados ou solicitados por esta Câmara para consulta, de modo a 
tornar mais perceptível os trabalhos que vão ser levados a efeito. -------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação, datada de 23 de Julho de 
2008, do Senhor Chefe de Divisão de Obras Municipais, que a seguir se transcreve: --------------
---- �Atendendo a que se trata apenas de prospecção e pesquisa e que as obras a realizar terão de 
ser licenciadas, não vejo inconveniência em atender à solicitação.� ----------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de atribuição de direitos de 
prospecção e pesquisa de recursos geotérmicos, em que é requerente a Empresa Geovita � 
Energia da Terra, Ld.ª. --------------------------------------------------------------------------------------- 
4.5.GABINETE PARA A RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS � JULGADOS 
DE PAZ � CONHECIMENTO 
----- Presente o ofício n.º 1810/GRAL, datado de 04 de Julho de 2008, do Ministério da Justiça, 
Gabinete Para a Resolução Alternativa de Litígios, com sede em Lisboa, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Julgados de Paz ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Com referência ao assunto em epígrafe, junto tenho a honra de remeter o memorando n.º 
12/DSMRAL/2008 e anexo, sobre o projecto e funcionamento dos Julgados de Paz, e bem 
assim sobre a estrutura de um Julgado de Paz a ser criado pelo município de Nelas. ---------------
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---- Aproveitamos a oportunidade para informar V.ª Ex.ª que neste momento encontra-se em 
curso a apresentação de candidaturas para os concelhos consagrados na 2.ª fase, na qual o 
concelho de Nelas se encontra agrupado com os concelhos de Mangualde e Carregal do Sal, do 
Plano de Desenvolvimento da Rede dos Julgados de Paz, com vista a obter co-financiamento 
por parte do Ministério da Justiça para a criação do Julgado de Paz no seu concelho.� ------------
---- O memorando n.º 12/DSMRAL/2008 e anexo ficam anexos a esta acta (Anexo I), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 25 de Julho de 2008, da Delegação da 
Comarca de Nelas da Ordem dos Advogados, que a seguir se transcreve: ---------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------
---- Julgado de Paz em Nelas -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reunida a Assembleia de Comarca dos Advogados da Comarca de Nelas no passado dia 21 
de Julho de 2008, para análise do V. Ofício n.º 3754, de 17/07/2008, referente ao assunto em 
epígrafe, decidiram os Advogados presentes/representados. -------------------------------------------
---- - Dra. Maria José Larcher Monteiro, com a cédula profissional 2496 C; ------------------------
---- - Dra. Natália Coelho, com a cédula profissional 3646 C; -----------------------------------------
---- - Dra. Isabel Cristina Gonçalves, com a cédula profissional 3832 C; ----------------------------
---- - Dra. Teresa Mestre Baptista, com a cédula profissional 2781 C; --------------------------------
---- - Dra. Célia Maria Lopes Trigo, com a cédula profissional 5749 C; -----------------------------
---- - Dr. José Albuquerque Vaz, com a cédula profissional 2023 C; ---------------------------------
---- - Dr. Edgar Figueiredo, com a cédula profissional 1093 C; ----------------------------------------
---- - Dr. Manuel Marques Pinto, com a cédula profissional 1987 C; ---------------------------------
---- - Dr. Borges da Silva, com a cédula profissional 2813 C; ------------------------------------------
---- - Dr. Nuno Albuquerque Vaz, com a cédula profissional 5683 C; --------------------------------
---- - Dr. Miguel Albuquerque, com a cédula profissional 5713 C; -----------------------------------
---- - Dra. Patrícia de Deus, com a cédula profissional 7023 C. ----------------------------------------
---- por unanimidade, manterem a decisão já tomada na Assembleia de Comarca de 21 de 
Setembro de 2007, isto é, votar contra a criação dos Julgados de Paz, com os fundamentos já 
explanados na anterior comunicação de 24 de Setembro de 2007, que se anexa. -------------------
---- Esta Delegação fica disponível para qualquer outro esclarecimento que sobre este assunto 
ou sobre outros problemas que afectem a justiça, considerem nos devam solicitar. ----------------
---- Os mais respeitosos cumprimentos.� ------------------------------------------------------------------
---- A posição tomada na Assembleia de Comarca dos Advogados da Comarca de Nelas, 
realizada em 21 de Setembro de 2007 encontra-se anexa à acta da reunião ordinária pública 
desta Câmara Municipal, realizada em 25 de Setembro de 2007. --------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva chamou à atenção para o descrito na 
página 9, do ofício n.º 1810/GRAL, datado de 04 de Julho de 2008, enviado a esta Câmara 
Municipal pelo Gabinete Para a Resolução Alternativa de Litígios, que leu e que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Tendo em conta que os concelhos de Mangualde e Carregal do Sal apresentaram a 
candidatura à criação de um Julgado de Paz e já expressaram a sua intenção de celebrar o 
Protocolo de instalação, organização e funcionamento dos Julgados de Paz nos seus concelhos, 
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caberá ao município de Nelas, querendo, aderir às candidaturas apresentadas pelos referidos 
concelhos e manifestar a sua vontade em celebrar o Protocolo com vista à instalação, 
organização e funcionamento do Julgado de Paz a criar no seu concelho. ---------------------------
---- Caso não seja este o entendimento da autarquia, não serão os munícipes de Nelas impedidos 
de recorrer aos serviços de justiça oferecidos pelos Julgados de Paz, podendo-o fazer nos 
concelhos pertencentes ao agrupamento que instalaram os Julgados de Paz�. ----------------------- 
---- Seguidamente, o referido Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a 
Proposta de Deliberação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------
---- �Ponto 4.5.Julgado de Paz ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Por não ter havido alterações substanciais, relativamente a possibilidade de candidatura 
para criação, ou não, de um Julgado de Paz (Agrupado), em Nelas, proponho que a Câmara 
reafirme o conjunto de razões resultantes da sua deliberação de 28/09/2007 (Vide acta da 
Reunião de Câmara, n.º 20, a fls. 5), continuando a manter o propósito de não se candidatar à 
instalação do aludido Julgado de Paz, preservando dessa forma a manutenção da Comarca ou 
Tribunal Judicial no Concelho de Nelas.� -----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que ficava, deveras, 
preocupado com a manutenção do Tribunal Judicial de Nelas devido à criação do Agrupamento 
de Julgado de Paz de Mangualde, Nelas e Carregal do Sal. --------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que receava que se esvaziasse o 
Tribunal Judicial de Nelas devido à transferência de processos para o Julgado de Paz. ------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que se o Município de Nelas fosse favorável à 
instalação de Julgado de Paz estaria a contribuir mais directamente para a extinção do Tribunal 
Judicial de Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que não se sabia se era benéfico, 
ou não, a criação dos Julgados de Paz, tendo em conta os riscos reais que poderiam resultar para 
o Tribunal Judicial de Nelas e proponha a promoção de um estudo sobre o estado da justiça no 
Concelho de Nelas, ouvindo os advogados e outras pessoas. ------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente afirmou que no Concelho de Carregal do Sal, como não tem nenhum 
Tribunal, tudo o que vier é bom, no Concelho de Mangualde, como tem dois juízos, quanto 
muito perderia um juízo e que, de facto, o grande prejudicado é o Concelho de Nelas. ------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o facto do 
Concelho de Nelas não apresentar candidatura, enfraquece o Agrupamento do Julgado de Paz 
de Mangualde, Nelas e Carregal do Sal. ------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que este assunto veio 
novamente à discussão devido a pressões efectuadas pelos Concelhos de Carregal do Sal e de 
Mangualde. Afirmou também que no Julgado de Paz só há recurso para o Tribunal da Comarca 
e as sentenças proferidas não têm efeitos suspensivos, que o Juiz é apenas um licenciado em 
direito e que o único benefício que via nos Julgados de Paz era o facto das custas judiciais 
serem mais baratas e que pensava que o Município de Nelas devia defender até ao limite o 
Tribunal de Nelas, que só tinha vinte anos e que podia ficar esvaziado uma vez que no Tribunal 
de Nelas apenas entraram mil processos por ano e que o Julgado de Paz esvaziava o Tribunal de 
Nelas. Afirmou ainda que o Concelho de Nelas desenvolveu-se nos últimos vinte anos também 
devido à criação do Tribunal Judicial. --------------------------------------------------------------------- 
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---- A pedido dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, foi feito um intervalo de cinco 
minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reiniciados os trabalhos, a Senhora Presidente pôs à votação a proposta de deliberação, 
atrás descrita, do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, tendo a mesmo sido 
aprovada por unanimidade e devendo a mesma ser enviada para o Gabinete para a Resolução 
Alternativa de Litígios, do Ministério da Justiça. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que era a favor da criação 
dos Julgados de Paz mas que também era a favor da manutenção do Tribunal Judicial de Nelas.    
4.6.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS 
DE SENHORIM � ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DO QUARTEL 
PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Julho de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim � Projecto de 
ampliação do Quartel. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª, estes Serviços elaboraram o projecto de ampliação 
do Quartel dos Bombeiros de Canas de Senhorim de acordo com as instruções da Direcção, 
para eventual candidatura ao QREN. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Entretanto, com a publicação da Portaria n.º 1562/2007, de 11/12, surgiram novas regras, 
com limitação de áreas para a parte operacional e para a parte de aparcamento, motivo pelo qual 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para os Serviços elaborarem novo projecto de acordo com o 
conteúdo da referida Portaria. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Solicito também a V.ª Ex.ª autorização para se elaborarem os projectos das 
especialidades para os quais os Serviços têm técnicos da área respectiva e ainda a possibilidade 
de assumirem a respectiva responsabilidade exigida por lei. -------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborarem o projecto de ampliação do Quartel da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim e assumir a respectiva responsabilidade 
exigida por lei, nos termos e de acordo com a informação dos referidos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------- 
4.7.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS � 
CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL � ELABORAÇÃO DO PROJECTO PELOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS � RATIFICAÇÃO 
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, datado 
de 16 de Julho de 2008, autorizando os Serviços Técnicos da Câmara a elaborar os projectos 
para ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas, exarado na informação dos 
referidos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Julho de 2008, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Projecto do novo Quartel. 
---- Em sequência da reunião de V.ª Ex.ª com a ANPC � Autoridade Nacional para a Protecção 
Civil, há necessidade de se proceder às alterações ali referidas do projecto do Novo Quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas. Estas alterações implicam a redução da área de aparcamento 
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coberto e exclui a parte social que não é passível de ser candidatada ao QREN. --------------------
---- Por este motivo solicito a V.ª Ex.ª autorização para os Serviços elaborarem novo projecto 
de acordo com as instruções emanadas da referida reunião e ainda a possibilidade de assumirem 
a respectiva responsabilidade exigida por lei. ------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
4.8.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS � 
CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL � APROVAÇÃO DO PROJECTO � 
RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, datado 
de 22 de Julho de 2008, que aprova o projecto de Construção do Novo Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas, exarado na informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de 
Julho de 2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
�Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Projecto do novo Quartel. ---- 
Em sequência do despacho de V.ª Ex.ª de 16/07/2008, estes Serviços procederam à 
reformulação do Projecto do Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas de acordo com 
as instruções emanadas da reunião de V.ª Ex.ª com a ANPC � Autoridade Nacional para a 
Protecção Civil, para o qual solicito a respectiva aprovação. ------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
4.9.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS � 
CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL � ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE 
CONCURSO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS COMPROVATIVOS 
DA SUA EXECUÇÃO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS � RATIFICAÇÃO   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, datado 
de 22 de Julho de 2008, autorizando os Serviços Técnicos da Câmara a acompanhar o processo 
de concurso da obra de construção do novo Quartel dos Bombeiros, fiscalização e emissão de 
documentos comprovativos da sua execução, exarado na informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, datada de 22 de Julho de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------
---- �Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Construção do novo 
Quartel � Acompanhamento do processo. -----------------------------------------------------------------
---- A candidatura ao QREN da construção do Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas exige da parte do Município, o acompanhamento do processo do concurso, fiscalização e 
emissão de documentos comprovativos da sua execução. ----------------------------------------------
---- Assim, solicito a V.ª Ex.ª a necessária autorização para os Serviços Técnicos procederem à 
execução destas tarefas e também para integrarem as Comissões de Abertura e de Análise do 
concurso em conjunto com elementos indicados pela Direcção da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas. --------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
4.10.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS 
� CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL � ACORDO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE NELAS - RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Acordo celebrado em 17 de Julho de 
2008 entre a Câmara Municipal de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
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Voluntários de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, representada pela sua Presidente Dr.ª Isaura Leonor 
Marques Figueiredo Silva Pedro e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, representada pelo seu Presidente Professor João Alfredo Lopes Ferreira, é acordado o 
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Câmara Municipal de Nelas compromete-se conjuntamente com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas a assegurar o financiamento da parte não 
comparticipada pelo QREN, referente ao investimento necessário para a construção do Novo 
Quartel daquela Associação. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A proporção de financiamento será aprovada na reunião dos órgãos colegiais das 
representadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----  3. A Câmara Municipal de Nelas tudo fará para que o montante em falta esteja assegurado 
com verbas a incluir no Plano Plurianual de Investimentos.� ------------------------------------------ 
4.11.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS 
� CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL � PARECER SOBRE A VIABILIDADE DA 
CONSTRUÇÃO DO QUARTEL NO TERRENO CEDIDO - RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente 
�Concordo. Junte-se ao processo a entregar à ANPC�, datado de 06 de Junho de 2008, exarado 
na informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 06 de Junho de 2008, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Terreno a ceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas ------------
---- Informo V.ª Ex.ª que o terreno a ceder à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas se localiza no Espaço Urbano de Nelas, tal como definido no n.º 1, do 
Art.º 26.º, do Regulamento do PDM, aprovado por Resolução de Conselho de Ministros n.º 
66/93, de 12/11. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ainda de acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, neste Espaço é permitida a construção do 
Novo Quartel, já que permite a construção de �� equipamentos colectivos, serviços e outras 
actividades terciárias, turismo, lazer, recreio e indústrias das classes C e d e armazenagem.------
----  À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------- 
4.12.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS 
� CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL � PROCESSO DO CONCURSO - 
RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, datado 
de 22 de Julho de 2008, que autoriza os Serviços Técnicos de Obras a proceder às demarches 
descritas na informação daqueles Serviços, datada de 22 de Julho de 2008, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Construção do novo 
quartel � Processo do concurso. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Em reunião destes Serviços com o Presidente da Direcção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Nelas, concluiu-se que a Associação não possui estruturas para 
elaborar o respectivo concurso público, nomeadamente password para publicação em Diário da 
República. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Assim, solicito a V.ª Ex.ª autorização para que a publicação do Anúncio do Concurso em 
Diário da República seja efectuada por estes Serviços, ficando a despesa inerente a cargo do 
Município, que poderá ser cobrada àquela Associação. -------------------------------------------------
---- A venda dos processos poderá ser efectuada nestes Serviços, em nome dos Bombeiros 
Voluntários, que disponibilizarão recibos para o efeito. ------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, em nome dos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista, leu a declaração, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Pontos 4.7 a 4.12 � Bombeiros Voluntários de Nelas ---------------------------------------------
---- O Partido Socialista e os seus vereadores na Câmara Municipal de Nelas, manifestam mais 
uma vez, o seu incondicional e total apoio à construção do novo Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Congratulam-se com a decisão histórica, já anunciada pelo actual Governo, de apoiar 
explicitamente a execução desta obra e de a considerar como prioritária, no âmbito das 
candidaturas ao QREN. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Recomendam que a Câmara e a Senhora Presidente dêem todo o apoio aos Bombeiros, no 
sentido do processo de concurso e o lançamento da obra, sejam feitos o mais rapidamente 
possível e no cumprimento escrupuloso de todas as normas legais.� --------------------------------- 
4.13.SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTAR � ELABORAÇÃO DO 
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS 
� AUTORIZAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Julho de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Santa Casa de Misericórdia de Cantar � Projecto de ampliação da sede. -----------------------
---- 1 � Face à solicitação da Santa Casa da Misericórdia de Santar para se elaborar o projecto 
de ampliação das suas instalações em Santar, informo V.ª Ex.ª que estes Serviços têm 
disponibilidade para o fazer. --------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Assim, solicito a V.ª Ex.ª autorização para se elaborar o projecto de arquitectura e 
também os das especialidades para os quais os Serviços têm técnicos da área respectiva e ainda 
a possibilidade de assumirem a respectiva responsabilidade exigida por lei. ------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborarem o projecto de ampliação da sede da Santa Casa de Misericórdia 
de Santar e assumir a respectiva responsabilidade exigida por lei, nos termos e de acordo com a 
informação dos referidos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------- 

 
5 � CONTABILIDADE 

 
5.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2008 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2008, n.º 10, e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2008, n.º 9, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------ 
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---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo no sentido de 
saber de que a forma é que iam financiar as obras do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Nelas uma vez que a rubrica estava, naquele momento, a zero. ------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas explicaram que no Orçamento Municipal de 2009 virá a verba para a comparticipação da 
Câmara Municipal nas obras do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas. --------------  
5.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO 
--- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 18 de Julho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exªs. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira, 
Carvalhal Redondo, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Póvoa de Santo António e Canas de 
Senhorim, referente ao ano lectivo de 2007/2008: -------------------------------------------------------
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Nelas: Junho de 2008 � 785,56 �; -----------------------------------------
---- TOTAL: 785,56 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Folhadal � Junho de 2008 � 400,00 �; ------------------------------------
---- TOTAL: 400,00 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Junho de 2008 � 159,30 �; --------------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Junho de 2008 � 423,90 �; -------------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Junho de 2008 � 261,90 �; ------------------
---- TOTAL: 845,10 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Abril de 2008 � 660,92 �; Maio de 2008 � 
615,00 �; Junho de 2008 � 462,48 �; ----------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 1.738,40 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Escola Secundária de Nelas, à 
Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo, ao Centro Social e Paroquial de 
Canas de Senhorim e ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. -------------------------- 
5.3.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 18 de Julho de 2008, 
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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2007/2008): ---------------------------------------------
---- - Junho de 2008 � 405, 03 �; --------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 405,03 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas (1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela): ------------------------------
---- - Junho de 2008 � 829,84 �; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 829,84 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Associação do Folhadal: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB do Folhadal: Março de 2008 � 224,00 �; Junho de 2008 � 258,00 �; ----------------
---- TOTAL: 482,00 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Correcção do mês de Abril de 2008 � 704,70 �; ------------------
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Fojo: Abril de 2008 � 299,38 �; Maio de 2008� 270,83 �; 
Junho de 2008 � 201,42 �; ------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 771,63 �;� -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, ao Agrupamento de Escolas Dr. 
Fortunato de Almeida, de Nelas, à Escola Secundária de Nelas, à Associação do Folhadal � 
Centro Social, Cultural e Recreativo, ao Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim e ao 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. -------------------------------------------------------- 
5.4.PAGAMENTO DE VERBAS DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, DE 
ANOS ANTERIORES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 18 de Julho de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Atribuição de Verbas aos Jardins de Infância com Componente de Apoio à Família do 
Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Decreto-Lei nº. 147/97 e tendo em consideração o Despacho n.º 18.812/07, 
este Serviço sugere para apreciação de V. Ex.ª e posterior aprovação as seguintes transferências 
de verbas em falta para o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, de acordo com a 
seguinte distribuição: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Estabelecimento Material 
Didáctico 

Material 
Desgaste 

Expediente 
de Limpeza 

TOTAL 

Ano Lectivo 
2005/2006 

J. I. Aguieira 150 75 60 285 
J. I. Canas de 140 60 50 250 
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Senhorim  
Ano Lectivo 
2006/2007 

J. I. Aguieira 300 150 150 600 
J. I. Canas de 

Senhorim 
320 200 150 670 

J.I. Póvoa de 
Santo António 

280 150 100 530 

 TOTAL 1.190 635 510 2.335,00  
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, ao Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.5.EMPRÉSTIMO DESTINADO A FINANCIAR OS PROJECTOS DE 
INVESTIMENTO CANDIDATADOS AO QREN E OUTROS DE INTERESSE PARA O 
CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------
---- �No âmbito do Programa Operacional da Região Centro do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional, prepara-se a Associação de Municípios da Região de Lafões, de que esta 
Autarquia é associada, para contratualizar com a CCDRCentro, o apoio financeiro para uma 
série de projectos considerados de importância estratégica para a região (NUT 3 Dão Lafões). --
---- O apoio previsto para a toda a NUT III a incluir nesse processo de contratualização pode 
variar entre 50 e 70 milhões de euros. A Câmara Municipal de Nelas atempadamente 
apresentou uma série de projectos a incluir nesse processo, prevendo-se que a verba a atribuir 
aos projectos em causa se quede por um valor entre os 2,9 e os 3,6 milhões de euros, 
financiando alguns dos projectos em percentagens que variam entre os 50% e os 75%. -----------
---- A decisão sobre quais os projectos que serão apoiados depende, em primeiro lugar da 
efectiva definição do montante total do apoio para toda a região; depois, do valor que será 
imputado a cada um dos eixos estratégicos que compõem o PO Centro e das regras que em sede 
de contratualização se definam para cada um deles e, por último, da decisão da Câmara sobre 
quais os projectos que considera mais relevantes (depois de conhecidos os parâmetros já 
mencionados). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sendo, no entanto, certo que para um financiamento aproximado de 3.000.000,00 de euros 
será necessário um investimento de cerca de 5.000.000,00 de euros, importa desde já acautelar a 
garantia da existência desse valor disponível, por forma a que os já grandes atrasos na execução 
do QREN, não se reflictam em demasia no desejado desenvolvimento concelhio. -----------------
---- Assim, atendendo à actual capacidade de endividamento do município, que se cifra em mais 
de 6,8 milhões de euros, conforme informação recente da DGAL, parece-nos ser deveras 
importante que o município inicie imediatamente os procedimentos tendentes à contracção de 
um empréstimo bancário por forma a permitir a cabal execução dos investimentos necessários, 
não desperdiçando as verbas que o actual quadro comunitário de apoio (que se prevê, venha a 
ser o último) põe ao nosso alcance. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Termos em que proponho à Sra. Presidente que ordene aos serviços da Câmara que 
desenvolvam todos os procedimentos legais para a contracção de um empréstimo no valor de 5 
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milhões de euros. Valor que se julga suficiente para efectuar os investimentos em causa, sem 
pôr em causa o equilíbrio financeiro do Município e permitindo garantir a constituição de uma 
reserva de capacidade de endividamento superior a 1,5 milhões de euros, que permitirá que o 
Município continue a ser capaz de fazer face a qualquer situação que se lhe depare no futuro.� -
----- Presente também o Caderno de Encargos, datado de 23 de Julho de 2008, referente ao 
empréstimo a contrair pelo Município de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------
---- �1 � O Empréstimo a contrair pelo Município de Nelas destina-se a financiar os projectos 
de investimento das Grande Opções do Plano, conforme mapa anexo; -------------------------------
---- 2 � Montante de financiamento: 5.000.000,00 �; ----------------------------------------------------
---- 3 � Prazo global do empréstimo: 15 anos, com 5 anos de período de carência; -----------------
---- 4 � Utilização: 30 dias após o Visto do Tribunal de Contas; --------------------------------------
---- 5 � Amortização e juros: prestações postecipadas e sucessivas, com periodicidade mensal; -
---- 6 � A Câmara Municipal reserva-se o direito de utilizar na totalidade ou em parte o presente 
financiamento.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também o Mapa anexo ao Caderno de Encargos, que a seguir se transcreve: -------- 

Denominação no PPI Projectos/Obras Estimativa de 
Investimento 

Infraestruturas na Z.I. Ampliação e requalificação das Zonas Industriais de Nelas 
900.000,00 � 

Aquisição Equipamento Informático 
e Comunicação 

Economia Digital e 
Sociedade do Conhecimento 

HOTSPOT Municipais 

100.000,00 � 

ECDL-Escolas Colaborativas Dão 
Lafões 

Criação de Espaços Internet  

CKP-Conteudos para 
"Konhecimento" pessoal 

Variante à EN 234 Variante à EN 234 950.000,00 � 

Centro Educativo de Nelas Centro Educativo de Nelas 
650.000,00 � 

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

500.000,00 � 

Centro Educativo de Senhorim Centro Educativo de Senhorim 
150.000,00 � 

Casa da Cultura em Canas de 
Senhorim Casa da Cultura em Canas de Senhorim 

200.000,00 � 

Museu do Vinho do Dão de Santar Museu do Vinho do Dão de Cantar 
250.000,00 � 

Benef. de Inst.Desportivas e 
Culturais do Concelho 

Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo de Nelas 
250.000,00 � 

Aquisição de terrenos nas Z.I. Aquisição de terrenos nas Z.I. 
75.000,00 � 

Requalificação do Estádio Municipal Requalificação do Estádio Municipal 
150.000,00 � 

Rua Fonte da Cruz Rua Fonte da Cruz 
75.000,00 � 
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Instalação do Gabinete de 
Modernização Administrativa 

SAMA 

Projecto RPUA-Pontos Unicos de 
Atendimento (Balcão Único) 

100.000,00 � 

Projecto UMMA-Unidades Moveis 
Modernização Administrativa 

Viseu Digital (Lusitânia -ADR) 

Projecto URD-Unidade Regional de 
Documentação 

Projecto NSIG-Normalização dos 
Serviços de Informação Geográfica 

Projecto POIAL-Plataforma 
Operacional Integrada 
Administração Local 

Desmaterialização dos processos 
de obras particulares e arquivo (DL 

60/2007) 

Projecto Click- e a -A contratação 
publica e as plataformas de 

compras 

Processos de certificação da 
qualidade 

Projecto Cartão Único Regional 

Projecto Aproximar 

E.M. Moreira-Nelas E.M. Moreira-Nelas 
250.000,00 � 

Ligação da Rot. Oficinas Municipais 
à Av. Lobo Antunes Ligação da Rot. Oficinas Municipais à Av. Lobo Antunes 

75.000,00 � 

Variante á 
Aguieira(Lig.cemitério/R.Salgueiro) Variante á Aguieira(Lig.cemitério/R.Salgueiro) 

75.000,00 � 

Variante da Boiça em Canas de 
Senhorim Variante da Boiça em Canas de Senhorim 

250.000,00 � 

Total 5.000.000,00 � 

---- Presente também o ofício n.º 02 (02.02)/DFL S-002672, datado de 19 de Maio de 2008, da 
Direcção-Geral das Autarquias Locais, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Limites de endividamento municipal para 2008 -----------------------------------------------------
---- 1. Com base nos dados remetidos por esse município através da aplicação informática 
SIAL, e no recurso a outras fontes de informação, designadamente a Direcção-Geral de 
Impostos (DGCI) no que se refere à receita de impostos municipais, foram apurados os limites 
de endividamento para 2008, conforme o disposto no artigo 37.º e artigo 39.º, da Lei n.º 2/2007, 
de 15 de Janeiro (LFL � Lei das Finanças Locais). ------------------------------------------------------
---- 2. Nos termos do n.º 4, do artigo 63.º, do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março, 
informamos V.ª Ex.ª dos limites de endividamento para 2008 para esse município bem como 
dos respectivos cálculos, conforme se demonstra no quadro seguinte: -------------------------------
---- Quadro 1 � Demonstração do cálculo dos limites ao endividamento municipal para 2008: --- 
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 Designação Fonte de informação Montante 
(euros) 

Observações 

(1) IMI 2007  
 
 

SIAL 

664.151,39  
A informação recolhida pelo SIAL refere-se ao 
formulário �Receitas Municipais� relativo a 
2007. 
 
Assim, as receitas de impostos municipais, 
derrama e de resultados do SEL a inserir 
trimestralmente no formulário �Endividamento 
Municipal 2008� devem ser iguais às do 
formulário das �Receitas Municipais�.  

(2) IMT 2007 464.364,57 
(3) IMV 2007 163.568,51 
(4) CA 2007     1.758,77 
(5) SISA 2007      4.504,99 
(6) Derrama 2007 864.005,51 
(7) SEL 2007            0,00 

 
(8) 

 
FEF + IRS 
2008 

 
Mapa XIX OE/2008 

 
4.713.380,00  

A informação recolhida foi a do Mapa XIX 
anexa ao OE/2008. 
Em termos de aplicação SIAL, deve ser inserido 
no formulário �Endividamento Municipal 2008� 
o valor correspondente. 

(9) Total de receitas a considerar para efeitos de 
cálculo dos limites de endividamento. 

6.875.733,74 (9) = Somatório de (1) a (8) 

(10) Limite ao endividamento de curto prazo     687.573,37 (10) = 10% x (9) 
(11) Limite ao endividamento de médio e longo 

prazos 
6.875.733,74 (11) = 100% x (9) 

(12) Limite ao endividamento líquido 8.594.667,18 (12) = 125% x (9) 
---- Presente também uma informação, datada de 25 de Julho de 2008, da Senhora Chefe de 
Secção de Contabilidade, Aprovisionamento e Património, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Ex.m.º Senhor Dr. Osvaldo Seixas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------
---- Venho comunicar que a informação verbal prestada por mim a V.ª Ex.ª sobre o limite de 
endividamento a considerar para a contracção do empréstimo a médio e longo prazos foi errada, 
uma vez que utilizei os valores constantes do ofício n.º S-002672, de 19/05/2008, da Direcção 
Geral das Autarquias Locais, quando deveria ter procedido ao cálculo dos limites e deduzir-lhes 
o endividamento actual. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelo facto apresento as minhas desculpas, consciente dos inconvenientes que tal situação 
constitui para V.ª Ex.ª e restante Executivo Municipal.� ------------------------------------------------ 
APURAMENTO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO NO FINAL DO TRIMESTRE (�)  

Designação Montante Observações 
Total endividamento bancário curto prazo 0,00 A= Saldo credor conta 2311 

Empréstimos de curto prazo não amortizados 
até 31 de Dezembro do ano em causa 

 B= Saldo credor conta 
2311 em 31 de Dezembro 

Capital em dívida de médio e longo prazos do 
Município  

2.920.662,69 C= Saldo credor conta 
2312 

Total endividamento líquido do Município 4.883.652,67 D= Passivos � Activos da linha (A) do 
Quadro 2. Activos e passivos financeiros 

Contribuição AM, SM e SEL para o 
endividamento bancário de médio e longo prazos 

 (E) = Total das contribuições AM, SM e 
SEL para o endividamento bancário de 

médio e longo prazos * 

Contribuição AM, SM e SEL para o 
endividamento líquido 

 (F) = Total das contribuições AM, SM e 
SEL para o endividamento líquido * 

Capital em dívida de empréstimos de médio e 
longo prazos excepcionados dos limites de 

727.921,94 (G) = Campo A do recapitulativo 
do Quadro 3. Endividamento de 
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endividamento municipal médio e longo prazos 

Dívidas à EDP 1988   0,00 (H) = Campo B do recapitulativo do 
Quadro 3. Endividamento de médio e 

longo prazos 

Capital em dívida de médio e longo prazos a 
considerar 

2.192.740,75 (I) = (C) + (E) � (G) + (B)** 

Endividamento líquido a considerar 4.155.730,73 (J) = (D) + (F) � (G) � (H) 
Limites de endividamento municipal (recapitulativo) 

Endividamento de curto prazo 686.214,16 (K) = Campo (E) do Quadro 1 
Endividamento de médio e longo prazos 6.862.141,60 (L) = Campo (F) do Quadro 1 
Endividamento líquido 8.577.677,00 (M) = Campo (G) do Quadro 1 

Situação face aos limites 
Endividamento de curto prazo � Excesso � 
Margem 

686.214,16 (N) = Excesso , se (A) > (K);  
(N) = Margem, se (A) < (K) 

Endividamento de médio e longo prazos � 
Excesso � Margem 

4.669.400,85 (O) = Excesso, se (I) > (L);  
(O) = Margem, se (I) < (L); 

Endividamento líquido � Excesso - Margem 4.421.946,27 (P) = Excesso, se (J) > (M);  
(P) = Margem, se (J) < (M); 

* O valor deve corresponder ao somatório das contribuições das entidades inscritas no 
formulário AM, SM e SEL para este tipo de endividamento. ------------------------------------------  
** Apenas no último trimestre do ano em causa. -------------------------------------------------------- 
---- LIMITES DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL 2008 (�) -------------------------------------- 

Receitas Municipais Receitas cobradas 
brutas (1) 

Reembolsos e 
restituições pagos 

(2) 

Receita cobrada 
líquida (3)=(1)-(2) 

Observações 

Total de impostos 
municipais 

1.298.348,23 13.592,14 1.284.756,09  
* Valores anuais, 
os quais devem 
corresponder aos 
inscritos no 
formulário 
Receitas 
Municipais 
relativo a 2007. 
 
 
 
 
 
(A) 
 
(B) 
 
(C) 
 

Imposto Municipal  
sobre Imóveis (IMI) 

664.151,39 7.795,35 656.356,04 

Imposto Municipal sobre 
as Transmissões Onerosas 
de Imóveis (IMT 

464.364,57 5.756,50 458.608,07 

Imposto Municipal sobre 
Veículos (IMV)** 

163.568,51  163.568,51 

Contribuição Autárquica 1.758,77 40,29 1.718,48 
Imposto Municipal de Sisa 4.504,99  4.504,99 
Derrama * 864.005,51  864.005,51 
Total de  Impostos 
Municipais e Derrama * 

2.162.353,74 13.592.14 2.148.761,60 

Receitas arrecadadas a título 
de participação nos resultados 
das entidades do SEL * 

- -  

FEF+IRS (Mapa XIX do 
Orçamento do Estado para 
2008) 

- - 4.713.380,00 
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Total das receitas a considerar 
para efeitos de cálculo dos 
limites de endividamento 

- - 6.862.141,60  
(D) = (A) + (B) + (C) 

 
Limite ao endividamento 
de curto prazo 

- - 686.2214,16  
(E) = 10% x (D) 
 
(F) = 100% x (D) 
 
 
(G) = 125% x (D) 

Limite ao endividamento 
de médio e longo prazos 

- - 6.862.141,60 

Limite ao endividamento 
líquido 

- - 8.577.677,00 

* Inclui o montante de receitas arrecadadas a título de Imposto Único de Circulação (IUC) ------ 
---- Presente também uma informação do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís 
dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------
---- �De acordo com a informação da Sra. Chefe de Secção de Contabilidade deste município, 
Dr.ª Célia Tavares, que antecede, terá havido um erro de cálculo no limite de endividamento do 
município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Verifica, agora, que o limite em causa não é de 6,8 milhões de euros como informado 
recentemente e, que serviu de base a toda a documentação produzida e já remetida aos Srs. 
Vereadores, no sentido de ser autorizada a contracção de um empréstimo de 5 milhões de euros, 
mas sim de 4.669 milhões de euros. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, atendendo ao lapso produzido pelos serviços e, sem prejuízo de quaisquer outros 
procedimentos tendentes ao apuramento de eventuais responsabilidades por aquele erro 
grosseiro, importa rectificar os pressupostos que serviriam de base à contracção do empréstimo. 
---- Termos em que proponho à Sra. Presidente que reconsidere o valor do pedido de 
autorização de empréstimo para um valor máximo de quatro milhões de euros. --------------------
---- Mais sou de parecer que a redução daquele valor se deve reflectir no valor previsional de 
investimento em todas as obras indicadas. ----------------------------------------------------------------
---- Importa ainda salientar que esta redução não põe em causa a capacidade de o município 
recorrer à totalidade dos fundos do PO Centro que estejam ao seu alcance, passando no entanto 
a ser necessário canalizar uma parte das verbas de investimento dos próximos orçamentos 
municipais para as obras que venham a ser aprovadas pela Associação de Municípios e pela 
comissão de gestão do PO Centro que funciona junto da CCDRC. -----------------------------------
---- Por outro lado mantém-se uma reserva de capacidade de endividamento superior a 600 mil 
euros, que permitirá ao Município responder a qualquer necessidade premente ou 
eventualidade.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente também o novo Caderno de Encargos, datado de 25 de Julho de 2008, referente ao 
empréstimo a contrair pelo Município de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------
---- �1 � O Empréstimo a contrair pelo Município de Nelas destina-se a financiar os projectos 
de investimento das Grande Opções do Plano, conforme mapa anexo; -------------------------------
---- 2 � Montante de financiamento: 4.000.000,00 �; ----------------------------------------------------
---- 3 � Prazo global do empréstimo: 15 anos, com 5 anos de período de carência; -----------------
---- 4 � Utilização: 30 dias após o Visto do Tribunal de Contas; --------------------------------------
---- 5 � Amortização e juros: prestações postecipadas e sucessivas, com periodicidade mensal; -
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---- 6 � A Câmara Municipal reserva-se o direito de utilizar na totalidade ou em parte o presente 
financiamento.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente ainda o novo Mapa anexo ao Caderno de Encargos, que a seguir se transcreve: ---- 

Denominação no PPI Projectos/Obras Estimativa de 
Investimento 

Infraestruturas na Z.I. Ampliação e requalificação das Zonas Industriais de Nelas 
500.000,00 � 

Aquisição Equipamento Informático 
e Comunicação 

Economia Digital e 
Sociedade do Conhecimento 

HOTSPOT Municipais 

80.000,00 � 

ECDL-Escolas Colaborativas Dão 
Lafões 

Criação de Espaços Internet  

CKP-Conteudos para 
"Konhecimento" pessoal 

Variante à EN 234 Variante à EN 234 950.000,00 � 

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

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

420.000,00 � 

Centro Educativo de Senhorim Centro Educativo de Senhorim 
150.000,00 � 

Casa da Cultura em Canas de 
Senhorim Casa da Cultura em Canas de Senhorim 

200.000,00 � 

Museu do Vinho do Dão de Santar Museu do Vinho do Dão de Cantar 
200.000,00 � 

Benef. de Inst.Desportivas e 
Culturais do Concelho Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo de Nelas 

150.000,00 � 

Aquisição de terrenos nas Z.I. Aquisição de terrenos nas Z.I. 
75.000,00 � 

Requalificação do Estádio Municipal Requalificação do Estádio Municipal 
100.000,00 � 

Rua Fonte da Cruz Rua Fonte da Cruz 
50.000,00 � 

Instalação do Gabinete de 
Modernização Administrativa 

SAMA 

Projecto RPUA-Pontos Unicos de 
Atendimento (Balcão Único) 

75.000,00 � 

Projecto UMMA-Unidades Moveis 
Modernização Administrativa 

Viseu Digital (Lusitânia -ADR) 

Projecto URD-Unidade Regional de 
Documentação 

Projecto NSIG-Normalização dos 
Serviços de Informação Geográfica 

Projecto POIAL-Plataforma 
Operacional Integrada 
Administração Local 

Desmaterialização dos processos 
de obras particulares e arquivo (DL 

60/2007) 
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Projecto Click- e a -A contratação 
publica e as plataformas de 

compras 

Processos de certificação da 
qualidade 

Projecto Cartão Único Regional 

Projecto Aproximar 

E.M. Moreira-Nelas E.M. Moreira-Nelas 
200.000,00 � 

Ligação da Rot. Oficinas Municipais 
à Av. Lobo Antunes Ligação da Rot. Oficinas Municipais à Av. Lobo Antunes 

50.000,00 � 

Variante á 
Aguieira(Lig.cemitério/R.Salgueiro) Variante á Aguieira(Lig.cemitério/R.Salgueiro) 

50.000,00 � 

Variante da Boiça em Canas de 
Senhorim Variante da Boiça em Canas de Senhorim 

150.000,00 � 

Total 4.000.000,00 � 

---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou todo o processo 
do empréstimo e pediu à Ex.m.ª Câmara para aprovar a contracção do mesmo. --------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo acerca da questão 
do orçamento municipal e da afectação de recursos e que o Executivo estava a assumir a sua 
incapacidade e se não tinha recursos financeiros, então como é que ia pagar o empréstimo e 
também como é que ia baixar as despesas correntes e aumentar as despesas de investimento. 
Questionou também a Senhora Presidente acerca da promessa que a Senhora Presidente tinha 
feito de fazer um protocolo com o Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas para 
requalificação de toda a zona viária do Concelho. Questionou quais os projectos concretos que 
foram apresentados. Afirmou também que se o empréstimo contraído em 2006 foi utilizado, 
então que obras foram feitas, uma vez que havia obras incluídas nesse empréstimo e que agora 
apareciam novamente neste empréstimo. Afirmou também que se era um empréstimo para 15 
anos, com um período de carência de 5 anos, então a Senhora Presidente tinha acusado o 
Executivo anterior de não ter pago nenhuma amortização do empréstimo do referido Executivo   
 e que agora estava a incorrer no mesmo erro. Questionou também se as obras deste empréstimo 
eram todas elegíveis dentro do QREN e questionou, por último, do porquê da ausência da 
reformulação da rede de saneamento. ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que a reformulação da rede de saneamento não entrava neste 
programa de candidatura.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que fazer obras no último ano de 
mandato cheirava a eleitoralismo e o Executivo estava a pôr em causa o futuro e a hipotecar o 
futuro financeiro do Município de Nelas. Afirmou também que, como a Senhora Presidente 
tinha dito noutra reunião de Câmara, que as obras eram de quem as pagava, pelo que perguntou 
se a Senhora Presidente ia assumir isso. Afirmou de seguida que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista iam votar contra a contracção deste empréstimo e que o Executivo não 
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contasse com os Senhores Vereadores do Partido Socialista para passar um �cheque em 
branco�, para hipotecar o futuro financeiro do Concelho de Nelas. ----------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que o actual Executivo ainda não tinha faltado a nenhum 
compromisso financeiro e que as pessoas estavam mais interessadas em gerir a sua agenda 
pessoal do que os interesses do concelho, que evitar que a Câmara tenha acesso aos fundos do 
QREN era discutível e o povo julgará todas estas questões nas próximas eleições autárquicas. --
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que a alternância do poder 
na Câmara Municipal de Nelas faz-se entre o PS e o PSD, só o PS ou o PSD é que serão poder e 
ficava muito preocupado se algum dia o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
chegasse ao poder, que o actual Executivo tinha projectos e eles estavam ali em cima da mesa. 
De seguida enumerou as obras feitas nos últimos três anos, quanto custaram e informou que as 
ETAR`s faziam parte de outro programa. De seguida pediu ao Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral para usar a sua influência política junto do Governo Central para bem do 
concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, apesar dos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista irem votar contra a contracção do empréstimo, 
ficava com a noção de que existia abertura da parte dos referidos Senhores Vereadores para 
futuras negociações. Afirmou também que o Governo do Partido Socialista considerava o eixo 
estratégico relativo à informática, muito importante, daí existir a verba também para essa 
rubrica e que todos os projectos anexos ao caderno de encargos poderiam ser elegíveis dentro 
do PO Centro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que existiam obras inscritas 
no pedido de empréstimo aprovado em Outubro de 2006 e que algumas dessas obras também 
constavam neste pedido de empréstimo e enumerou algumas e que tinha razões para duvidar 
que a capacidade de endividamento da Câmara não fosse o apresentado. Afirmou também que 
nas empresas, os directores gerais assumem as responsabilidades dos seus actos e que ficava 
muito mal ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas ter posto uma 
funcionária a assumir as culpas, visto que o referido Senhor Vereador também tinha em seu 
poder os mapas referentes ao limite de capacidade de endividamento do Município, que 
também sabia ler e que até era licenciado em gestão e que não lhe ficava bem �sacudir a água 
do capote�, sobre uma funcionária que é das mais competentes do Município, pelo que 
expressava a sua solidariedade para com essa funcionária. Afirmou também que a lista dos 
projectos foi feita a correr, para obras eleitoralistas e que ele não viabilizava o empréstimo sem 
saber onde é que o Executivo ia gastar o dinheiro. Afirmou também que o restante limite de 
endividamento não era suficiente para o prometido protocolo a celebrar com o Governo para a 
rede viária do concelho e que sabia que as ETAR´s podiam ser incluídas noutro projecto. --------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu a declaração que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Empréstimo no valor de 5.000.000,00 � para financiar projectos de investimento 
candidatados ao QREN e outros de interesse para o Concelho -----------------------------------------
---- Relativamente à matéria em referência a minha posição não pode, neste momento, deixar de 
ser a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- I � Do ponto de vista económico-financeiro ---------------------------------------------------------
---- a) A falta de consensualização da decisão acerca de um empréstimo deste volume 
promovida pela Sra. Presidente da Câmara ou de qualquer dos seus permanentes vereadores, 
agendando de surpresa este assunto sem que alguém conheça em pormenor os projectos em 
concreto, a sua calendarização ou sequer o seu custo, sendo certo que esse consenso o imporiam 
as regras democráticas decorrentes dos gestores da Câmara não terem maioria (nem na Câmara, 
nem sequer nos eleitos do PSD na Assembleia Municipal); --------------------------------------------
---- b) A falta de conhecimento concreto das obras a financiar, ou se foram candidatadas a 
verbas do QREN, sendo que por isso mesmo, se retira de forma linear da circunstância de no 
dia 24 de Julho (5.ª feira) o empréstimo ser de 5.000.000 � e no dia seguinte já ser de 4.000.000 
�, passando por exemplo e sem qualquer explicação a estimativa do investimento em algumas 
obras para valores mais de 20% inferiores, ou até mais de 55% como no caso do alegado 
investimento em �Ampliação e Requalificação das Zonas Industriais de Nelas� que passou de 
um dia para o outro de 900.000 � para 500.000 �; -------------------------------------------------------
---- c) A circunstância de se propor esgotar a capacidade de endividamento em 15 anos 
(próximos 4 mandatos autárquicos) não estando bem definido qual a capacidade que em cada 
momento, a curto e a médio /longo prazo, restaria ao Município; -------------------------------------
---- d) Que não está demonstrado qual a interligação e volume entre o montante do empréstimo 
proposto e a aplicação das receitas próprias do Município para investimento, sendo certo que se 
as mesmas se situarem em valores percentuais próximos da boa e popular gestão orçamental, ou 
seja 40%, o que implicaria um valor normal anual de 4.000.000 � (o Município nos exercícios 
de 2006 e 2007 e na previsão para 2008 aplicaria em despesas correntes mais de 70% do total 
das receitas, deixando para investimento pouco mais de 20%); ----------------------------------------
---- e) Que a Câmara dispõe, desde 04/10/2006, de um empréstimo disponível na CGD no valor 
de 700.000 � a utilizar no prazo de 24 meses e a pagar no prazo de 10 anos, para realização das 
obras seguintes: - E. M. Canas � Póvoa (50.000 �) 2.ª fase, ou seja, Variante da Boiça; - 
Variante à Aguieira (32.000 �); - Rua Fonte da Cruz (100.000 �); - Rede viária de Carvalhal 
(55.000 �); - Rua da Ponte, na Lapa do Lobo (40.000 �); - Capela de Moreira (36.000 �); - 
Quartel dos Bombeiros (125.000 �); - Rua da Shell/Rua da Estação (75.000 �); - Caminho dos 
Moinhos, em Senhorim (60.000 �); - Rede viária de Senhorim (79.670 �); - Rua do Barreiro 
/Dique/Casa dos Cantoneiros (45.000 �), empréstimo que até 31/12/2007 não havia sido 
utilizado (vide mapa de endividamento da Conta de Gerência de 2007, aprovada em Abril de 
2008), sendo que já contempla algumas das obras agora propostas e cuja realização ou 
conclusão não ocorreu; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Politicamente ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- f) Que a Sra. Presidente e seus vereadores permanentes estão em minoria na Câmara 
sabendo pois que sem um compromisso com outros vereadores não viabilizariam esta proposta, 
o que é no mínimo estranho (e democraticamente condenável!) se estivessem bem 
intencionados na vontade verdadeira de discutir, planear, projectar e realizar projectos e obras 
estruturantes para o Município de Nelas (parecendo mais que este pedido de empréstimo visa 
apenas constituir argumento eleitoral para esconder a falta de capacidade de realização até 
agora evidenciada) sendo pois que colocaram os seus interesses e vaidades pessoais e eleitorais 
acima do superior interesse do Município; ---------------------------------------------------------------- 
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---- g) Que a Sra. Presidente e os seus permanentes vereadores têm tentado concretizar 
propósitos que alguns têm sido contrariados na Câmara e que não constam dos seus 
compromissos eleitorais, como seja a compra de terrenos a familiares de Presidentes de Junta, 
ou nomear como Chefe de Gabinete um vogal da Comissão Política Distrital do PSD sem 
qualquer ligação ao concelho, ou propor uma Parceria Público Privada para assunção de 
responsabilidades com parceiro privado de 35.000.000 � com contornos obscuros e não 
explicados e ruinosos, ou aumentarem o quadro de pessoal para 302 trabalhadores, ou gastarem 
mais de 73% do dinheiro municipal em despesas correntes (como aconteceu na gerência de 
2007) criando a convicção (diria a certeza) de não obedecerem a um plano ou projecto que vise 
potenciar e respeitar plenamente o interesse público com valor exclusivo da gestão municipal; -
---- h) Que estamos a 13 meses das próximas eleições autárquicas, momento para que a Sra. 
Presidente e os seus vereadores permanentes submeteram a sua vontade e projectos atrás 
enunciados, à vontade do povo do concelho sendo que poderão então concretizar os seus 
intentos se nisso obtiverem vencimento e for tal o melhor para o concelho, pelo menos assim 
determinado e corresponsabilizado pelo povo; ----------------------------------------------------------- 
---- i) Que face ao exposto não deposito confiança nos proponentes para realizarem o que um 
empréstimo deste valor encerra para as contas do Município e para a liberdade e 
responsabilidade dos próximos 4 executivos municipais; -----------------------------------------------
---- Decido: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Votar contra o pedido de empréstimo de 4.000.000 �; ------------------------------------------
---- 2. Manifestar-me totalmente favorável à realização de todas as obras incluídas no plano 
apresentado e outras urgentes e indispensáveis como a Requalificação das ETAR�s, o mais 
rapidamente possível no âmbito do quadro orçamental já existente no Orçamento e no Quadro 
Plurianual de Investimentos, sendo que deverão ser concretizadas, planeadas, projectadas e 
planificadas com rigor e seriedade; ------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Manifestar a minha disponibilidade para aprovar um quadro financeiro ajustado, 
incluindo um empréstimo para obras que mereçam a aprovação no âmbito do QREN (Novo 
Quadro Comunitário de Apoio), assim que forem aprovadas essas candidaturas, ou obras 
incluídas ou candidatadas a qualquer programa de investimento protocolado com a 
administração central.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que desde de 
Dezembro de 2007 que andava a falar naquele empréstimo, que a D.ª Célia tinha-lhe dado 
aqueles valores, funcionária por quem tem muita estima, quer pessoal, quer profissional. 
Afirmou que o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva queria ser reabilitado na 
Coligação e não concordava com a gestão de empréstimos obra a obra. De seguida, explicou a 
distribuição das verbas do QREN pelos vários PO�s, que no nosso caso, NUT III Dão Lafões, a 
Câmara teria de pagar a obra toda e depois é que ia buscar a comparticipação do QREN, e que 
gostava de renegociar este empréstimo com os Senhores Vereadores do Partido Socialista. ------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques perguntou ao Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva se ele sabia se, no empréstimo aprovado em 2006, quando o 
referido Vereador era Vice-Presidente da Câmara, qual era a capacidade de endividamento do 
Município antes da contracção desse empréstimo e que nessa altura esse empréstimo foi 
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aprovado por unanimidade e afirmou ainda que se congratulava pelo facto dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista estarem disponíveis para reverem a contracção do empréstimo.  
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Executivo continua a 
beneficiar de uma conjuntura favorável e a receberem muitas receitas de impostos, devido a 
situações favoráveis criadas pelos anteriores Executivos. Afirmou também que as candidaturas 
de projectos de obras ao QREN nada têm a ver com os empréstimos e esse facto só mostrava a 
gestão ruinosa do actual Executivo e que depois das candidaturas aprovadas os Senhores 
Vereadores do Partido Socialista aprovariam o empréstimo. Afirmou também que ficou 
provado na presente reunião quem é que está preocupado com as próximas eleições autárquicas 
e sugeriu ao Executivo para incluírem as propostas feitas ao longo deste mandato no programa 
eleitoral das próximas eleições autárquicas. -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o empréstimo contraído 
no ano de 2000, de quatrocentos mil contos, foi um ano antes das eleições autárquicas. ----------
---- A Câmara deliberou, não aprovar a contracção do empréstimo, com três votos favoráveis, 
da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas e Dr. Manuel da Conceição Marques e quatro votos contra, dos Senhores 
Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues. ---------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro afirmou que ficou 
chocado com o facto do Executivo Municipal ter usado a funcionária D.ª Célia Tavares em todo 
este processo e tê-la obrigado a retratar-se. ---------------------------------------------------------------
---- Seguidamente, o referido Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro, em nome dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, leu a Declaração de Voto 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �5.5.Empréstimo no valor de 5.000.000,00 � destinado a financiar os projectos de 
investimento candidatados ao QREN e outros de interesse para o Concelho � Aprovação --------
---- O Partido Socialista e os seus vereadores na Câmara Municipal, entendem não aprovar a 
contratação de um empréstimo de 4.000.000 �, a pagar em quinze anos e com um período de 
carência de cinco anos, pelas razões seguintes: ----------------------------------------------------------
---- O recurso a empréstimos bancários que impliquem responsabilidades para o futuro, apenas 
é justificável, em nosso entender, para levar a efeito obras de carácter estruturante, de dimensão 
e valor que ultrapasse as possibilidades financeiras da autarquia durante um mandato; ------------
---- - Este executivo, desde o início do mandato, não só não lançou nenhuma obra estruturante, 
como também não apresentou qualquer projecto; --------------------------------------------------------
---- Não são conhecidos os projectos candidatados ao Plano Operacional da Região Centro ou 
prontos para candidatura ao QREN, nem os respectivos orçamentos; --------------------------------
---- Este empréstimo e a eventual execução de algumas obras constantes do Caderno de 
Encargos, aparece assim como uma tentativa de, no último ano de mandato, disfarçar a 
completa ausência de obras, com objectivos claramente eleitoralistas; -------------------------------
---- Nas obras elencadas não estão incluídas obras estruturantes, como sejam as ETAR�s, que 
este executivo e a Senhora Presidente reputaram de prioritárias e que são agora completamente 
ignoradas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- As obras elencadas não passam de obras avulsas e não fazem parte de nenhum plano 
plurianual de investimentos; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Algumas obras, como os Centros Educativos, poderiam ter sido candidatados a outros 
programas, já em curso e apenas por atraso na aprovação da Carta Educativa isso não foi 
possível; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Algumas obras constavam já da justificação para o empréstimo de 697.670 �, contratado em 
2006 e, na quase totalidade dos casos, as obras nem sequer se iniciaram; --------------------------- 
- Parte das verbas incluídas neste empréstimo destina-se a financiar actividades de interesse 
estratégico pouco relevante, nomeadamente a aquisição de material informático e participação 
em projectos intermunicipais de comunicação; -----------------------------------------------------------
---- O período de carência de cinco anos liberta este executivo e o seguinte de qualquer 
responsabilidade, situação criticada pela Senhora Presidente em relação ao passado, deixando 
uma situação de quase esgotamento da capacidade de endividamento para o futuro; ---------------
---- A situação financeira difícil do Município justifica a adopção de medidas de saneamento 
financeiro e redução de despesas correntes, devendo ser afectada a investimento uma parcela 
muito superior à actual, que deveria aproximar-se dos 4.000.000 � por ano. Assim, um 
executivo disporia, durante um mandato, de 16.000.000 � para investimento, dum total de mais 
de 40.000.000 � de orçamentos. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Este empréstimo surge assim, como mais uma tentativa deste executivo e da Senhora 
Presidente da Câmara, disfarçarem a sua incapacidade para gerir o município e os seus recursos. 
---- De forma irresponsável e à semelhança com o que pretendiam com as propostas de 
constituição da parceria público-privada  e alargamento do quadro de pessoal, estão a conduzir 
o município para uma situação de hipoteca do futuro, em vez de, cumprindo as suas 
responsabilidades, procurarem fazer uma gestão rigorosa e transparente. ----------------------------
---- Os vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Nelas, numa postura de 
responsabilidade e sentido de cooperação, com que sempre pautaram a sua actuação, 
manifestam a sua disponibilidade no sentido de poderem viabilizar formas de financiamento de 
obras consideradas estruturantes para o concelho, desde que sejam atempadamente 
apresentados os respectivos projectos e estimativas de custos, por forma a garantir o total 
aproveitamento de fundos comunitários e outros, em especial os recursos afectos ao QREN.� ---
---- A Senhora Presidente lamentou o facto do Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho 
de Pais Monteiro ter incorrido nalguns erros, não os tenha corrigido e se tenha prestado a este 
serviço junto do Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas pediu para ficar registado 
em acta que o Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que a 
Câmara, por não ter Carta Educativa homologada, tinha perdido a hipótese de se candidatar à 
construção dos Centros Educativos a um programa comunitário que financiava a construção a 
100%. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que as pessoas antes de falarem deviam saber do que estão a 
falar, que o Executivo Municipal já sabia que a contracção do empréstimo não ia ser aprovada, 
que a gestão do Executivo estava a ser correcta e que isso doía a muita gente. Afirmou ainda 
que o Executivo Municipal estava a trabalhar bem, que gostava do seu concelho e que certas 
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pessoas estavam mais preocupadas com as suas agendas pessoais e não tanto com o 
desenvolvimento do concelho. ------------------------------------------------------------------------------ 
  

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
 ---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 03 e 22 de Julho de 2008, constantes na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.  
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
 ---- A Câmara tomou conhecimento das licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 03 e 22 de Julho de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela 
parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
AUTORIZAÇÕES/ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LOTEAMENTOS, 
DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E 
OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos/comunicações prévias, 
autorizações/alterações de utilização, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, 
informações prévias e outros, entrados nos Serviços de Obras Particulares no período 
compreendido entre 02 e 22 de Julho de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de 
Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------- 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO    
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência prévia, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 20 de Junho de 2008 e 22 de Julho de 
2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à 
acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------- 
6.3.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS NATURAIS. LOCAL: BAIRRO 
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DA IGREJA, LOTE 4, LARGO DO CORREIO VELHO, EM NELAS. REQUERENTE: 
NUTRIHOUSE � PRODUTOS NATURAIS, UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Julho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de Venda de Produtos 
Naturais. Local: Bairro da Igreja, Lote 4, Largo do Correio Velho, em Nelas. Requerente: 
Nutrihouse � Produtos Naturais, Unipessoal, Ld.ª. ------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta, das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 15:00 h, ao Sábado das 
10:30 h às 13 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. -----------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Venda de Produtos Naturais, sito no Bairro da Igreja, Lote 4, Largo do 
Correio Velho, em Nelas, em que é requerente a firma Nutrihouse � Produtos Naturais, 
Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA. LOCAL: RUA DO CRUZEIRO, N.º 65, EM 
CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: CECÍLIA FERNANDES SILVA SIMÕES 
� APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Julho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de mercearia. Local: Rua 
do Cruzeiro, n.º 65, em Carvalhal Redondo. Requerente: Cecília Fernandes Silva Simões. -------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 07:00 h 
às 22:00 h. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de mercearia, sito na Rua do Cruzeiro, n.º 65, em Carvalhal Redondo, em que é 
requerente Cecília Fernandes Silva Simões, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------
6.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM 
ESTABELECIMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS. LOCAL: ZONA 
INDUSTRIAL, EM NELAS. REQUERENTE: A. COUTO, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Julho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de um estabelecimento de instalações eléctricas. 
Local: Zona Industrial, em Nelas. Requerente: A. Couto, Ld.ª. ----------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 18:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
Sábado e Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário de um 
estabelecimento de instalações eléctricas, sito na Zona Industrial, em Nelas, em que é 
requerente a firma A. Couto, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------
6.6.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM PARQUE DE 
ANIMAÇÃO TURÍSTICA. LOCAL: RUA PROFESSOR BIDARRA, EM CALDAS DA 
FELGUEIRA. REQUERENTE: ENCOSTA DO SOL � EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Julho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um Parque de Animação Turística. Local: 
Rua Professor Bidarra, em Caldas da Felgueira. Requerente: Encosta do Sol � 
Empreendimentos Turísticos, 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 
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horas de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo Regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés e restaurantes) poderão estar abertos até às 02 
horas de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------
---- III. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 08:00 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para um 
Parque de Animação Turística, sito na Rua Professor Bidarra, em Caldas da Felgueira, em que é 
requerente a firma Encosta do Sol � Empreendimentos Turísticos, Ld.ª, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------  
 

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

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezoito horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ____________________________________, Chefe de Secção de Expediente Geral e 
Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi, subscrevi e 
assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e assinada. ---------------- 
 

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 
 

O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
 

_______________________________________ 


