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ACTA Nº. 9 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL              

DE  NELAS,  REALIZADA  EM  OITO DE MAIO DE DOIS MIL 
E SETE 

 
---- Aos oito dias do mês de Maio do ano de dois mil e sete, 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. 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.-----------------------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia 
dos Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 24 de Abril de 
2007, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores 
Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, um voto 
contra do Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral e duas abstenções, dos Senhores 
Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, 
este último por não ter estado presente na referida reunião, a qual tinha sido aprovada em 
minuta para efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral apresentou a Declaração de Voto que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Voto contra a acta da reunião de 24 de Abril, porque a mesma contém declarações 
políticas da Senhora Presidente da Câmara, que não foram proferidas na referida reunião e estão 
completamente fora do contexto do que de facto se passou, pois não reflectem nenhuma posição 
nem opinião expressa durante o debate dos assuntos em causa. ---------------------------------------
---- Assim, pretende a Senhora Presidente da Câmara transformar as actas das reuniões numa 
máscara do que é a ausência de ideias e de opiniões, reduzindo o debate sobre questões 
importantes para o município, a uma simples troca de declarações escritas, elaboradas por si ou 
pelos seus colaboradores, posteriormente às reuniões, fugindo assim à sua responsabilidade de 
promover e contribuir para o debate e a apreciação dos assuntos.--------------------------------------
---- No caso concreto dos documentos de prestação de contas e nas duas reuniões em que o 
assunto foi agendado, os membros do executivo que votaram favoravelmente aqueles 
documentos limitaram-se a dizer que �de contas nada percebiam�, que �os esclarecimentos 
pedidos seriam respondidos na reunião seguinte� e reafirmaram várias vezes �a redução do 
valor da dívida da Câmara em 1.500 mil euros�, que afinal carece de sustentação, não sendo 
nenhum dos Senhores Vereadores em permanência, nem a Senhora Presidente da Câmara, 
capazes de responder a uma questão tão simples e clara quanto esta, que então coloquei: �qual o 
valor do investimento realizado por este executivo, durante o ano de 2006?�. ----------------------
---- Nas actas das reuniões em causa, faltam também essas referências. -----------------------------
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---- Sempre estivemos e estaremos prontos e disponíveis para o debate e nem o atraso com que 
a Senhora Presidente manda entregar os documentos nem a ocultação de informações e acesso a 
documentos nos impedirão de, sempre que se justifique, fazer apreciação política de 
documentos e assuntos de interesse para o município. --------------------------------------------------
---- A apreciação das contas pode e deve ser também uma oportunidade para a discussão das 
opções políticas de gestão da autarquia e nesse aspecto, os documentos apresentados revelam 
uma gestão desastrosa, que provocou um aumento incontrolável de despesas correntes e a 
ausência de investimentos em projectos estruturantes, que garantam o desenvolvimento 
sustentado do município. ------------------------------------------------------------------------------------
---- A apreciação técnica dos documentos carece de informações e verificação de documentos 
que nos foram sonegados e que por isso nos obrigou a votar contra as contas, pois, em 
consciência, não poderíamos validar contas elaboradas com base em documentos a que não 
tivemos acesso. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Poderia a Senhora Presidente, em vez de tentar inverter a responsabilidade pela não 
aprovação das contas, que lhe cabe por inteiro, repensar a sua atitude e colocar em prática os 
princípios do rigor e da transparência, que tanto apregoou, permitindo o acesso livre a todos os 
documentos e informações, que é um direito inalienável que nos assiste. ----------------------------
---- Poderia também aproveitar a ocasião para esclarecer as dúvidas quanto a questões que 
ficaram em aberto, como a contabilização de algumas despesas com pessoal, os processos de 
dívidas assumidas e não inscritos nas contas e os subsídios atribuídos e não pagos nos meses 
devidos, de acordo com deliberação de Câmara, que não cumpriu.� ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral se o teor da moção da Senhora Presidente da Câmara versava ou 
não assuntos tratados na referida reunião. -----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que, futuramente, irá 
apresentar uma declaração de voto referente à sua abstenção. ----------------------------------------- 
  

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 76.279,00 � (setenta e seis mil duzentos e setenta 
e nove euros); - De operações extra orçamentais: 163.000,71 � (cento e sessenta e três mil euros 
e setenta e um cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o ofício n.º 600332, datado de 4 de Maio de 
2007, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Lei n.º 53-A/2006, de 29/12, Artigo 156.º - Apoio das Câmaras às Associações de 
Trabalhadores -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em resposta ao pedido de parecer solicitado por V.ª Ex.ª através do ofício n.º 403, de 05�
02-2007, e reportado ao assunto mencionado em epígrafe, informamos que em reunião de 



 
Fls.__________ 

Reunião de 08-05-2007 

 

3 

coordenação jurídica entre a DGAL, CCDR�s, DRAPL, DROAP, IGAT e CEFA concluiu-se, 
que o artigo 156.º da Lei n.º 53-A/2006 (Orçamento do Estado para 2007) não é aplicável às 
autarquias locais.� --------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou o Requerimento que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de Informações e Documentos � Reafirmação) -------------------------------------------
---- Solicito, de novo, a V.ª Ex.ª, Sr.ª Presidente da Câmara resposta escrita (art.º 68.º/1,s), da 
Lei n.º 169/99) aos meus pedidos anteriores sobre: ------------------------------------------------------
---- 1. N.º do processo existente eventualmente no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu 
em que se apreciaria o acesso dos vereadores aos documentos da Câmara; --------------------------
---- 2. Qual o estado das negociações com a EDM (actual proprietária dos prédios da ex.ENU 
na Urgeiriça) das contrapartidas necessárias à minimização dos impactes negativos do passivo 
ambiental gerado pela exploração de décadas de urânio; -----------------------------------------------
---- 3. Cópia da Carta Educativa do Concelho em estudo ou elaboração ou já realizada; ----------
---- 4. Ponto da situação do projecto e planeamento do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Nelas.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou o Senhor Vereador 
Dr. José Manuel Borges da Silva que a Carta Educativa do Concelho de Nelas ainda não estava 
pronta, estando para breve a sua conclusão.---------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu um exemplar do projecto da Carta 
Educativa do Concelho de Nelas e pediu para ficar em acta que a Senhora Presidente afirmou 
que o projecto da Carta Educativa do Concelho de Nelas previa o encerramento do 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim.---------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a Moção que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- ��Moção de Felicitação ao Sport Lisboa e Nelas ----------------------------------------------------
---- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) O 3.º lugar conseguido pelo Sport Lisboa e Nelas no campeonato da 2.ª Divisão Nacional 
de Futebol com a inerente divulgação do Município de Nelas com ambição e alcance;------------
---- b) O excelente comportamento em termos de apoio ao futebol das camadas jovens (em 
todos os escalões incluindo escolinhas  e escolas); ------------------------------------------------------
---- Propõe-se um voto de felicitação à instituição por tão bom e elevado comportamento  
devendo disso dar-se público testemunho na pessoa de todos os seus dirigentes, equipa técnica e 
atletas.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva perguntou à Senhora Presidente da 
Câmara se quando fazia cerimónias no Salão Nobre dos Paços do Concelho porque é que não 
convidava os Senhores Vereadores e protestava porque soube pela comunicação social da 
realização dessa cerimónia e que isso era um tique salazarento. ---------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara respondeu ao Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges 
da Silva que a cerimónia foi pública e que isso chegava e perguntou ao referido Vereador se ele 
queria um convite individual. Mais informou que não fez convites a ninguém  e que  convidou a 
população em geral. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a Moção de Protesto que a 
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seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Apoio às Associações e garantia da sua independência face aos partidos ou estratégias 
partidárias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Considerando o imperativo democrático de garantia de apoio e isenção e independência do 
movimento associativo, apresenta-se a presente moção de protesto pela seguinte postura 
repetida da Sra. Presidente da Câmara e seus vereadores permanentes: ------------------------------
---- - A participação do Município em cerimónias públicas sem que toda a Câmara e todos os 
seus elementos, tenham sido informados e convidados, como aconteceu, entre muitas outras, 
com a omissão de informação e convite, a mim próprio e aos Vereadores do PS, para recepção 
do Sport Lisboa e Nelas no salão nobre no passado domingo dia 5 de Maio, pelas 10,30 horas, 
ou a entrega no passado mês de Janeiro da medalha de ouro aos Bombeiros  de Canas de 
Senhorim, ou a posse  dos órgãos sociais dos Bombeiros de Nelas; ----------------------------------
---- - A instrumentalização das associações para afirmação política e pessoal deve sobretudo 
fazer-se pelo projecto e apoio que, visando objectivos bem definidos, lhe deve ser 
concretamente atribuído; ------------------------------------------------------------------------------------
---- - Tais princípios devem naturalmente estender-se a todas as associações e não apenas 
àquelas que por imediatismo político interessado imediato podem melhor garantir a referida 
promoção pessoal e política, com prejuízo óbvio da consensualização o mais alargada possível 
de projectos e actividades.� ---------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques respondeu ao Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva que foi convidado para ir a Viseu apoiar os trabalhadores da 
Johnson Controls e que não foi.-----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a Felicitação que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Obras na Rua da Shell ---------------------------------------------------------------------------------
---- Tendo sido realizadas obras ontem, dia 6/5/07, na Rua da Shell no sentido de minimização 
das más condições de circulação ali existentes há meses, felicita-se a Sra. Presidente pelo 
trabalho desenvolvido.� --------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva perguntou o que é que pensava a 
Câmara fazer para minorar o risco acrescido do passivo ambiental das Minas da Urgeiriça.------
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou que tinha em seu poder as conclusões do Senhor 
Professor Marinho Falcão, que não se justificava a monitorização da população e que lhe podia 
facultar o relatório da minimização. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva perguntou novamente o que pensava a 
Câmara fazer para minorar o risco da saúde das populações da Urgeiriça e de Canas de 
Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou que lendo o relatório completo, não era de 
alarmar as populações. Que o esclarecimento às populações seria feito mais na área da saúde. 
Que estava a ser feita a requalificação ambiental por parte do Governo. Que na parte da saúde 
das populações iria esperar pela análise que estava a ser feita pelo Ministério da Saúde 
juntamente com a Administração de Saúde do Centro e que este assunto estava a ser ponderado 
pelo Ministério da Saúde e a Câmara não se podia substituir àquele Ministério.--------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva questionou a Câmara se havia projecto 
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para remediar o estado lastimável da Rua Luis de Camões e da Variante, em Nelas.---------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que se vai candidatar a rede viária de Nelas a 
um contrato-programa a entregar na CCDRC em princípio de Julho. ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva perguntou à Senhora Presidente da 
Câmara o que é que a Câmara fez para que viesse um mini-campo para Nelas. ---------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara respondeu que veio para Nelas a Unidade de Cuidados 
Continuados, que no seu entender era mais prioritário. -------------------------------------------------
----- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu para lhe serem facultados o 
relatório da Carta Educativa do Concelho de Nelas e o relatório do Instituto Ricardo Jorge, 
referente às Minas da Urgeiriça. ----------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Adelino José Borges Amaral e Carlos 
Manuel Tavares dos Santos Rodrigues apresentaram o protesto, que a seguir se transcreve: ------
--- �Lamenta-se que a Senhora Presidente da Câmara persista na forma como promove a 
representação da Câmara Municipal, em actos públicos que envolvem associações do concelho 
e outras entidades. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ao ignorar os vereadores do Partido Socialista, omitindo-lhes informações desses eventos, 
está a desrespeitar a instituição Câmara Municipal e as próprias associações envolvidas e deixa 
assim uma marca de mesquinhez, hipocrisia e falsidade no exercício do seu mandato.� -----------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Adelino José Borges Amaral e Carlos 
Manuel Tavares dos Santos Rodrigues apresentaram os Pedidos de Esclarecimento, que a seguir 
se transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Solicita-se à Senhora Presidente da Câmara, preste os seguintes esclarecimentos: -----------
---- - Se a organização do Jantar Vínico, realizado na Casa de Santar, no decorrer da Feira do 
Vinho de 2006, foi da responsabilidade da Câmara Municipal ou da empresa Dão-Sul, como 
afirmou a Senhora Presidente, na altura, quando questionada pelos vereadores do Partido 
Socialista; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Consulta e cópia do estudo económico-financeiro de custos dos transportes escolares, que 
justificou a adjudicação desse serviço à empresa Marques, Ld.ª, no ano lectivo 2006/2007, de 
acordo com afirmação então proferida em reunião de Câmara, pelo Senhor Vereador,  Dr. 
Osvaldo Seixas; -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Justificação dos valores de investimento realizado pela autarquia, em 2006, por este 
executivo, bem assim como lista discriminativa das obras realizadas ou em curso, nas quais foi 
aplicado esse investimento, que o Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Seixas, ficou de apresentar 
nesta reunião; --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Justificação das afirmações proferidas pelo Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Seixas, em 
Assembleia Municipal de 27 de Abril, sobre o valor da redução da dívida da Câmara Municipal, 
constante dos documentos de prestação de contas de 2006; --------------------------------------------
---- - Consulta, no decurso ou final da presente reunião e cópia, de processos das seguintes 
obras: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Valorização e Recuperação da Ribeira de Moreira; -----------------------------------------------
---- - Construção de lugares de estacionamento, na rua de ligação da estrada da Cagunça, à 
rotunda da estrada de Senhorim, junto a esta; ------------------------------------------------------------
---- - Pavimentação da Rua da Polvarata, em Carvalhal Redondo; ------------------------------------
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---- - Reposição de calçada na Rua D. Afonso Henriques, em Nelas, entre o Largo de São Pedro 
e o Largo de Cavalaria 7.� -----------------------------------------------------------------------------------
----  O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva explicou que a Câmara pagou metade 
do custo dos convidados da Empresa Dão Sul - 25 euros, mais 50 euros por cada convidado da 
Câmara e que mais uma vez os Senhores do PS não foram convidados, apenas foram 
convidados a Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santar e mais 
alguns, poucos, Senhores Presidentes de Câmara, em redor deste Concelho de Nelas, onde se 
gastaram cerca de 5.000 euros.------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral perguntou se não era a Câmara a organizar 
o evento, como é que fez os convites, não  convidou os vereadores do PS e teve pagar cerca de 
5.000 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que naquela altura foi 
conivente com algumas decisões dos vereadores em permanência. -----------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Seixas para lhe facultar cópia do custo e do estudo  dos transportes escolares, em virtude dos 
mesmos terem sido concessionados à Empresa Marques, Ld.ª -----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva informou que na primeira reunião de 
Agosto de 2006 ainda não havia esse estudo, que se demitiu em 17 de Outubro de 2006 e 
questionou-se se teria deliberado bem ou não. -----------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Seixas ficou de apresentar esse estudo na reunião seguinte à primeira reunião de 
Agosto de 2006. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Verdador Dr. Osvaldo Seixas informou que naquela altura fez uma reunião com 
todos os intervenientes relacionados com os transportes escolares, que fez as contas e chegou à 
conclusão que a melhor solução para a autarquia seria adjudicar os referidos transportes 
escolares à Empresa Marques, Ld.ª ------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva disse ao Senhor Dr. Osvaldo Seixas 
que não havia estudo nenhum e para ele não mentir. ----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu o estudo com base no qual a Câmara 
deliberou, na primeira reunião de Agosto de 2006, a concessão dos transportes escolares à 
Empresa Marques, Ld,ª e afirmou que afinal esse estudo não existia e caso existisse aguardava 
até final daquela reunião que o mesmo lhe fosse entregue sob pena de poder ajuizar que a 
adjudicação  dos transportes escolares foi feita sem existência de qualquer estudo que sustente a 
afirmação do Senhor Dr. Osvaldo Seixas. -----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas informou novamente que, na altura, fez várias 
reuniões com todos os intervenientes dos transportes escolares, que fez as contas que tinham 
que ser feitas na altura e chegou à conclusão que era preferível adjudicar à Empresa Marques, 
Ld.ª o máximo de transportes escolares. -------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou um esclarecimento acerca do 
investimento sobre as obras em curso deste Executivo e pediu o mapa de investimentos 
plurianual de 2006 e outro esclarecimento pedindo justificação das afirmações do Senhor Dr. 
Osvaldo Seixas na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nelas, realizada em 27 de 
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Abril de 2007, referente à redução da dívida em  um milhão e quinhentos mil euros. --------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva  respondeu que esse valor estava na 
auditoria às contas feitas pelos auditores. -----------------------------------------------------------------
---- Foi chamada à reunião a Chefe de Secção de Contabilidade, Senhora Célia dos Anjos Pais 
Amaral Tavares, que prestou alguns esclarecimentos ao Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral acerca das contas de 2006, o qual lhe pediu para elaborar o mapa de investimentos 
iniciados por este Executivo no ano de 2006. -------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que  foram utilizados  artifícios 
para fazer parecer que a dívida baixou em um milhão e quinhentos mil euros e que as contas 
não foram aprovadas porque não foram analisados os documentos referentes às mesmas. --------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu para consultar os processos de 
algumas obras, tais como: -----------------------------------------------------------------------------------
---- - Valorização e Recuperação da Ribeira de Moreira; -----------------------------------------------
---- - Construção de lugares de estacionamento, na rua de ligação da estrada da Cagunça, à 
rotunda da estrada de Senhorim, junto a esta; ------------------------------------------------------------
---- - Pavimentação da Rua da Polvarata, em Carvalhal Redondo; ------------------------------------
---- - Reposição de calçada na Rua D. Afonso Henriques, em Nelas, entre o Largo de São Pedro 
e o Largo de Cavalaria 7.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques explicou o andamento das obras 
atrás referidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva ditou para a acta que as explicações 
do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques tinham  que ser provadas 
documentalmente e que não havia deliberação no sentido de fazer a obra de: �Reposição de 
calçada na Rua D. Afonso Henriques, em Nelas, entre o Largo de São Pedro e o Largo de 
Cavalaria 7.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral aceitou as explicações dadas pelo Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques acerca do andamento das obras. ---------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara pôs à votação a moção de felicitação ao Sport Lisboa e 
Nelas apresentada pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva tendo a mesma sido 
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------  

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 
1.1.PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL, A 
TÍTULO PÓSTUMO, AO SENHOR HERMINIO COELHO DOS SANTOS � 
APROVAÇÃO   
---- Presente fotocópia de uma Moção aprovada por unanimidade na sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Nelas realizada em 27 de Abril de 2007, que a seguir se transcreve: --
---- �Considerando que o Sr. Herminio Coelho dos Santos, foi um cidadão residente neste 
Município e, enquanto tal teve sempre um comportamento exemplar.--------------------------------
---- Considerando que o cidadão Herminio Coelho dos Santos dedicou durante grande parte da 
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sua vida, com o seu trabalho, ao desenvolvimento  económico e social do Concelho de Nelas, 
apesar das circunstâncias  políticas, económicas e sociais do país de então, serem extremamente 
adversas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Considerando que após 25 de Abril de 1974 assumiu uma postura cívica de grande 
dignidade, lutando em condições difíceis pela liberdade e pela democracia.-------------------------
---- Considerando que o Senhor Herminio Coelho dos Santos exerceu o cargo de Presidente da 
Assembleia Municipal do Concelho de Nelas no período pós revolução, onde surgiram jovens 
políticos de vários quadrantes, endurecido pelas lutas travadas na revolução, nos sindicatos, 
comissões de trabalhadores, comissões de moradores, etc., etc. que vieram dar à Assembleia 
nova dinâmica no combate político.------------------------------------------------------------------------
---- Considerando que o Sr. Herminio Coelho dos Santos encarou sempre, e bem, o combate 
político uma forma normal do exercício da democracia nunca tendo dele extrapolado quaisquer 
sentimentos de ofensas pessoais, ou outros.---------------------------------------------------------------
---- Pelo grande contributo que o Sr. Herminio Coelho dos Santos deu, como cidadão e como 
político para a normalização das relações políticas e democráticas entre cidadãos no Concelho 
de Nelas, a Assembleia Municipal em sessão ordinária de 27/04/2007, delibera:--------------------
---- 1 � Recomendar ao Executivo da Câmara Municipal que em reunião que considere 
adequada, delibere agraciar a título póstumo o Sr. Herminio Coelho dos Santos com igual 
medalha com que agraciou o Dr. José Marques Lopes.--------------------------------------------------
---- 2 � Que em cerimónia que considere adequada para o efeito, entregue à família do 
agraciado a referida medalha.� ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas declarou que se sentia 
muito honrado em homenagear o Sr. Herminio Coelho Santos, que já deveria ter sido há mais 
tempo, que nunca ninguém o homenageou e congratulava-se pela homenagem por ser um 
fundador do PSD de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que aquela não era a forma mais 
correcta de tratar do assunto e sugeria que uma vez por ano, duas reuniões antes do Feriado de 
25 de Abril ou do Feriado Municipal de 24 de Junho, a Câmara se debruçasse sobre este assunto 
e fosse consensual a atribuição das medalhas às pessoas a homenagear para não banalizar a 
atribuição das mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara concordou com a sugestão apresentada pelo Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral. -------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a declaração que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
--- �Pelas razões apontadas na moção da Assembleia Municipal de Nelas, da iniciativa do 
Partido Socialista e aprovada por unanimidade, creio inteiramente justificado a atribuição do 
supra referido galardão, honrando-se desta forma um homem que todos recordam com saudade 
e respeito pelo trabalho realizado em momentos mais difíceis em termos políticos e sociais em 
especial para afirmação do ideário social democrata no Concelho de Nelas. ------------------------
---- O reconhecimento pelo esforço, trabalho e dedicação à causa pública de quem nos 
antecedeu é um gesto de humildade, que respeita o brocardo �pouco futuro terá quem pouco 
passado alcança.� ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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---- A Câmara deliberou por unanimidade, atribuir, a título póstumo, a medalha de mérito 
municipal à Família do Senhor Herminio Coelho dos Santos, em data a combinar 
posteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

2 - OBRAS PÚBLICAS 
 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva.------------
2.1.ARRANJO DO PARQUE DE SÃO MIGUEL, EM NELAS - AUTO DE RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Provisória da obra de 
�Arranjo do Parque de São Miguel, em Nelas�, adjudicada à Firma �Nelcivil � Construções 
Civis de Nelas, Ldª., pela importância de 507.006.98  � (quinhentos e sete mil seis euros e 
noventa e oito cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de 
Obras e que foi presente nesta reunião.--------------------------------------------------------------------- 
--- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva.----------------- 
 2.2.CONSTRUÇÃO DA RUA DO PEREIRO EM VILAR SECO - PAVIMENTAÇÃO - 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Construção da Rua do Pereiro, em Vilar Seco - Pavimentação�, adjudicada à firma �Sopovico 
� Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., pela importância de 51.629,30 � 
(cinquenta  e um mil seiscentos e vinte e nove euros e trinta cêntimos).------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita.--------------------------- 
2.3.PROJECTO DE EXECUÇÃO DO IC 12   
A) PARECER SOBRE OS NÓS - APROVAÇÃO 
B) PARECER SOBRE A SINALIZAÇÃO VERTICAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 2 de Maio de 2007, 
que a seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------------------------- ---
---- �Traçado do IC12 � Canas de Senhorim � Mangualde. --------------------------------------------
---- I. E.P. � Estradas de Portugal, E.P.E. enviou cópia das peças desenhadas do Projecto de 
Execução do traçado do IC 12 entre Canas de Senhorim e Mangualde para conhecimento da 
Autarquia, informando também que está a ultimar o Projecto Base para instrução de 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. -----------------------------------------------------
---- Como nas peças desenhadas estão incluídos os nós de ligação a Nelas e Canas de Senhorim 
cujo traçado não tem em conta os projectos que a Autarquia pretende implementar, julga-se que 
seria aconselhável informar aquela entidade da necessidade de alterar os nós agora previstos, 
tendo em conta o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------
---- II Nó de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Este nó prevê uma rotunda de ligação à E.N. 231 para escoamento do tráfego tanto para 
Nelas como para Viseu, situação que para Viseu, não altera as condições actuais de trânsito. No 
entanto, para Nelas, irá agravar substancialmente os problemas na ex-E.N. 231 � Zona de 
Algerás e interior de Nelas: ---------------------------------------------------------------------------------
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---- - a) De acordo com o projecto, todo o trânsito será canalizado para o arruamento principal 
de Algerás (Ex-E.N.231), que actualmente tem 6,00 m de faixa de rodagem, dimensão 
inadequada para o volume de tráfego que ali irá circular, particularmente para o trânsito de 
pesados que o nó irá gerar, para além da diminuição da qualidade de vida dos habitantes desta 
povoação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - b) Outro grande problema que irá criar é o acesso à Zona Industrial de Nelas, cujo trânsito 
que actualmente se dirige para a A25, passará a circular na Av.ª Fortunato de Almeida em 
frente à Escola EB 2,3 e os restantes equipamentos ali existentes, na Av.ª da Liberdade e 
finalmente no interior de Algerás referido em a). --------------------------------------------------------
---- - c) É de referir também os inconvenientes que a solução proposta vem trazer à rede viária 
interna de Nelas, cujo pavimento não foi dimensionado para o acréscimo de tráfego que o nó 
vai incrementar. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Para evitar os inconvenientes referidos em 1., julga-se que uma das soluções para Nelas, 
seria a construção de uma ligação da rotunda prevista no nó de Algerás a uma das rotundas já 
previstas no projecto do prolongamento da nossa Variante, ficando deste modo assegurada a 
ligação do IC12 à E.N. 234.----------------------------------------------------------------------------------
---- É de referir que, face à urgência em alertar as Estradas de Portugal para os inconvenientes 
do nó projecto, esta solução não foi estudada exaustivamente pelos Serviços, correndo o risco 
de não ser possível a sua execução dada as condições topográficas do terreno. ---------------------
---- Caso se verifique esta impossibilidade, poderia propor-se outra solução de uma ligação 
mais directa à Zona Industrial, em detrimento do acesso a Nelas, cujas condições topográficas 
parecem ser mais apropriadas. ------------------------------------------------------------------------------
---- Face às várias possibilidades a estudar, embora o projecto tenha sido enviado só para 
conhecimento, julga-se que seria urgente promover uma reunião com as �E.P. � Estradas de 
Portugal, E.P.E.� para discussão do assunto. -------------------------------------------------------------
---- III. Nó de Canas de Senhorim. -------------------------------------------------------------------------
---- 1. Este nó prevê a ligação do IC12 à rotunda existente na estrada Canas � Póvoa de Santo 
António, utilização de parte desta estrada e a construção de um pequeno troço a ligar à Rua da 
Igreja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Os problemas gerados por este nó são semelhantes aos criados em Algerás, pois a Rua da 
Igreja tem também 6,00 m de faixa de rodagem, conduzindo o trânsito para o interior de Canas 
de Senhorim. Aqui colocam-se os mesmos inconvenientes em relação ao trânsito pesado, 
nomeadamente ao trânsito gerado pela �Agrepor� e restante Zona Industrial que terá de utilizar 
a Rua da Estação e da Igreja. --------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A solução que se prevê para este nó não oferece as dificuldades de estudo que o de Nelas 
vem causar, pois já existe projecto de ligação da rotunda da estrada da Póvoa à futura rotunda 
do cemitério. Com esta ligação, o trânsito seria directamente conduzido à Av.ª dos Bombeiros 
Voluntários que apresenta perfil transversal capaz e que estabelece a ligação à E.N. 234. È 
também de referir que, tal como Nelas, o seu pavimento não foi dimensionado para o acréscimo 
de tráfego gerado pelo nó. -----------------------------------------------------------------------------------
---- Em anexo plantas com o traçado do IC 12 e soluções propostas.----------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------      
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---- Presente também o ofício n.º 60138, datado de 19 de Abril de 2007, da EP � Estradas de 
Portugal, E.P.E. � Área de Projectos e Empreendimentos  - Departamento de Projectos, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �IC 12 Canas de Senhorim/Mangualde. Proposta de destinos. ------------------------------------
---- Junto se envia para análise, e emissão de parecer, a proposta de destinos a adoptar na 
sinalização vertical de orientação do projecto do �IC 12 Canas de Senhorim/Mangualde�. -------
---- Solicita-se que se pronunciem com a maior brevidade possível.� --------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento dos acessos ao IC12 apresentados pela EP � Estradas de 
Portugal, E.P.E, para Nelas e para Canas de Senhorim, tendo deliberado, por unanimidade, que 
na reunião que vai haver em Lisboa entre o Município de Nelas e o Senhor Secretário de Estado 
das Obras Públicas, Dr. Paulo Campos, se tente uma melhor solução para os referidos acessos. -
---- Em relação à sinalização vertical, a Câmara deliberou, por unanimidade, acrescentar 
�Caldas da Felgueira�, no nó de acesso ao IC 12 em Nelas.-------------------------------------------- 
   

3 - ZONAS INDUSTRIAIS 
 

3.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 
PARA AS INDÚSTRIAS DO CONCELHO � CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO � 
EXPROPRIAÇÃO À FIRMA �VENDAP� � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Construção de infraestruturas para as indústrias do Concelho � Construção de Arruamento 
� Expropriação à Firma �Vendap�. ------------------------------------------------------------------------
---- I � A firma �Movecho� ampliou as suas instalações para o terreno que tinha disponível, a 
cota bastante inferior ao das primitivas instalações e ao do acesso existente que se encontra 
inacabado. Este acesso, faz parte de uma série de arruamentos previstos para aquela Zona 
Industrial, e tem início entre a �Movecho� e a �Vendap� prolongando-se paralelamente à linha 
do caminho-de-ferro de maneira a permitir, no futuro, a implantação de lotes industriais nesta 
faixa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Face à necessidade imediata de garantir o acesso à nova ampliação daquela indústria, 
estes Serviços estudaram o arruamento, cujo traçado, além de necessitar de um muro de 
suporte, irá ocupar uma parcela de cerca de 180 m2 de terreno do lote da firma �Vendap�. -------
---- Contactada esta empresa, concordou com a intervenção, nas seguintes condições: ------------
---- - a) Pagamento do terreno ocupado, ao preço unitário de 5�/m2: 180,00 m2x5 �/m2 = 900 �;-
---- - b) Reconstrução do muro e recolocação da rede metálica já existente no actual muro; ------
---- - c)  Fornecimento e colocação de um portão com a largura de 8,00 m no extremo do lote à 
face do arruamento a construir; -----------------------------------------------------------------------------
---- - d) Pavimentação de uma pequena zona de cerca de 150 m2, na entrada para os escritórios. 
---- III. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com informação do chefe de oficinas o portão executado pelos nossos 
serralheiros ficará em cerca de 750,00 �. A pavimentação com massas a frio produzidas nos 
nossos estaleiros ficará em cerca de 700,00 �. O conteúdo da alínea b) não se considera, por se 
tratar da reposição das actuais condições. O preço unitário solicitado pelo terreno julga-se ser 
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de aceitar já que a empresa informou que adquiriu este lote ao anterior proprietário a preço 
superior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a expropriação à Firma �Vendap� nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------   
  

4 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
4.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP EM CALDAS DA FELGUEIRA - ACESSO AO 
MONDEGO ATÉ ÁGUAS FRIAS, FREGUESIA DE NELAS - APROVAÇÃO DE 
ORÇAMENTO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 176/2007, no valor de 
325,91 �, apresentado pela EDP � Distribuição de Energia, S.A., de Seia, para ampliação de 
Rede BT/IP em Caldas da Felgueira, Acesso ao Mondego até Águas Frias, Freguesia de Nelas.- 
  

5 � DIVERSOS 
 
5.1.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - A 
COMPATIBILIDADE ENTRE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE GESTÃO EM 
EMPRESAS MUNICIPAIS E EXERCÍCIO DE FUNÇÕES EM CÂMARAS 
MUNICIPAIS � CONHECIMENTO 
---- Presente  a Circular n.º 52/2007-LR, datada de 19 de Abril de 2007, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------
---- �A compatibilidade entre exercício de funções de gestão em empresas municipais  e 
exercício de funções em Câmaras Municipais. -----------------------------------------------------------
---- O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República concluiu, no seu parecer n.º 
99/2006, de Janeiro de 2007, pela existência de uma situação de incompatibilidade de exercício 
de funções de presidente de órgão de gestão de entidade empresarial local  e de exercício de 
funções nas Câmaras Municipais. --------------------------------------------------------------------------
---- Ora, a ANMP entende que a opinião exteriorizada no parecer n.º 99/2006, de Janeiro de 
2007, além de contrariar todas as orientações anteriores, quer do próprio Conselho Consultivo 
da Procuradoria-Geral da República, quer do Tribunal de Contas e da Inspecção-Geral de 
Finanças, colide frontalmente com o novo quadro legal subsequente à entrada em vigor da Lei 
n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, tendo, por esse facto, o Conselho Directivo desta 
Associação aprovado um parecer onde se conclui pela possibilidade de acumulação de funções 
nas Câmaras Municipais  e nos órgãos de gestão de entidades empresariais locais. ----------------
---- Contudo, atendendo à enorme relevância que esta questão assume para os Municípios, a 
ANMP solicitou um parecer externo sobre o assunto, onde se conclui igualmente, de forma 
peremptória, pela possibilidade de cumulação de exercício das referidas funções. -----------------
---- Neste âmbito, permitimo-nos informar, para os efeitos tidos por convenientes por V.ª Ex.ª , 
que o entendimento aprovado pelo Conselho Directivo da ANMP, bem como o parecer externo 
solicitado por esta Associação, se encontram disponíveis na página da Internet [www.anmp.pt], 
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na zona dos associados.� -------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------   
5.2.DIRECÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO - HASTA PÚBLICA DE IMÓVEIS - 
DIREITO DE PREFERÊNCIA 
---- Presente o ofício n.º DSGP/21-SH-48, 21-SH-58, 5251, datado de 23 de Abril de 2007, da 
Direcção-Geral do Património, de Lisboa, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Hasta Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ex.m.ª Senhora -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Tenho a honra de informar de que se vai proceder à venda em hasta pública dos imóveis 
identificados no �Anúncio� cuja fotocópia se junta, pela base de licitação aí mencionada.--------
---- Nestes termos, notifica-se V.ª Ex.ª para, se assim o entender, e no que respeita aos imóveis 
sitos no respectivo Concelho, exercer o direito de preferência, no local e data da realização da 
hasta pública, pelo preço e demais condições resultantes da venda, ao abrigo do disposto no n.º 
5 do artigo 3.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro.� --------------------------------------------
---- No anúncio atrás referido encontram-se descritos dois prédios urbanos, sitos no Concelho 
de Nelas, que a seguir se indicam: -------------------------------------------------------------------------
---- �Fracção autónoma �E�, composta por 3 quartos, 2 WC, sala comum, cozinha, despensa,  
hall, marquise e 1 varanda com 133 m2, arrecadação no sótão com 30 m2. Localização � Rua da 
Fonte do Castanheiro, S/N, 2.º Dt.º, Nelas. Base de licitação � 100.000,00 �; Data e hora da 
praça � 04-06-2007, 10 horas; ------------------------------------------------------------------------------
---- �Fracção autónoma �G�, composta por 3 quartos, 2 WC, sala comum, cozinha, despensa,  
hall, marquise e 1 varanda com 133 m2, arrecadação no sótão com 32 m2. Localização � Rua da 
Fonte do Castanheiro, S/N, 3.º Dt.º, Nelas. Base de licitação � 100.000,00 �; Data e hora da 
praça � 04-06-2007, 10,30 horas; --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou por unanimidade prescindir do direito de preferência pelo valor 
indicado, reservando-se outra eventual posição se o valor da venda for inferior ao indicado. -----   
 5.3.PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
DE NELAS - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 2 de Maio de 2007, 
que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------
---- �Suspensão Parcial do PDM de Nelas. ----------------------------------------------------------------
---- O actual Plano Director Municipal que se encontra em fase de revisão, apresenta entre 
outras, a Zona Industrial denominada ZI1 que se localiza a Norte da Vila de Nelas que, face ao 
seu grande desenvolvimento se encontra completamente ocupada. -----------------------------------
---- De modo a dar resposta urgente aos vários pedidos de terrenos para implantação de novas e 
grandes empresas que decerto irão contribuir para o desenvolvimento sócio-económico, criação 
de riqueza e de postos de trabalho no nosso Concelho, surge a necessidade de propor a 
Suspensão do Plano Director Municipal numa área contígua à Zona Industrial existente. ---------
---- Visto que o processo de tramitação e aprovação do novo Plano Director Municipal de Nelas 
é ainda demorado, considera-se que será uma opção que irá facilitar a instalação destas novas 
empresas em mais curto espaço de tempo. ----------------------------------------------------------------
---- Assim sendo, solicito a V.ª Ex.ª a aprovação da Proposta de Suspensão Parcial do PDM de 
Nelas nos termos da proposta anexa.�---------------------------------------------------------------------- 
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---- Presente também a Proposta de Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de 
Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Proposta de Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de Nelas. -------------------
--- ÍNDICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A.  Justificação da Adopção do Procedimento de Suspensão .................................................3 
---- - Enquadramento geográfico...................................................................................................4 
---- - Dinâmica Económica............................................................................................................4 
---- - Áreas Industriais....................................................................................................................5 
---- - Oportunidades/Potencialidades.............................................................................................7 
---- B. PDM em vigor � condições/regras actuais .......................................................................10 
---- C. As novas propostas � Revisão do PDM............................................................................11 
---- - Medidas Preventivas ..........................................................................................................12 
---- - Prazos..................................................................................................................................12 
---- D. Anexos..............................................................................................................................13 
---- - Extracto da Planta de Ordenamento..................................................................................124 
---- - Extracto da Planta de Condicionantes...............................................................................125 
---- - Extracto da Planta de Reserva Ecológica Nacional..........................................................126 
---- A. Justificação da Adopção do Procedimento de Suspensão ----------------------------------
---- O presente documento surge na sequência da premência de actuação da Câmara Municipal 
de Nelas na promoção e agilização da intervenção para o desenvolvimento de um Pólo 
Empresarial para além da actual área Industrial de Nelas.-----------------------------------------------
---- O desenvolvimento do Pólo empresarial passa pela expansão da área da actual Zona 
Industrial, integrando-a num processo abrangente de requalificação e intervenção integrada.-----
---- A premência dessa promoção é sentida num contexto de grandes transformações que 
ocorrem actualmente no tecido sócio-económico do concelho e da região, evidenciadas ao nível 
do mercado de emprego, com desfechos negativos de algumas unidades que encerram a sua 
produção, conduzindo ao desemprego um largo número de indivíduos.------------------------------
---- No sentido de permitir uma actuação dinâmica e actuante da Câmara Municipal de Nelas na 
atracção de projectos interessantes do ponto de vista dos processos de produção, da inovação, 
da qualificação dos trabalhadores, e do fomento da empregabilidade, assegurando importantes 
fontes de rendimento para os habitantes do concelho e da região, entende-se como fundamental 
o apetrechamento do concelho com uma área empresarial infra-estruturada e dotada das 
especificidades próprias que as empresas dos mais variados sectores entendem como elementos 
diferenciados e que acrescentam valor, fazendo pender a decisão de localização num local em 
detrimento doutros.--------------------------------------------------------------------------------------------
---- Chamando a si essa tarefa de intervir positivamente para o desenvolvimento do concelho e 
dos seus munícipes, a Câmara Municipal vê no momento a sua acção condicionada 
eminentemente pelas disposições e regulamentações do actual Plano Director Municipal que se 
encontra em vigor, e que a seu tempo, cumpriu já o seu papel.-----------------------------------------
---- Numa fase em que se encontra já aberto o procedimento de revisão do Plano Director 
Municipal de Nelas, e em que as actuais estratégias de desenvolvimento das macro-estruturas e 
zonamentos do concelho estão a ser acolhidas nessa sede, verifica-se que o processo de 
tramitação e aprovação é ainda demorado, não permitindo a actuação atempada da Câmara 
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Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Torna-se assim premente intervir e fazer uso dos instrumentos que a legislação prevê, 
acolhendo designadamente a figura da suspensão parcial do Plano Director Municipal, na área 
que se pretende reservar para a instalação do Parque Empresarial de Nelas, possibilitando 
simultaneamente a abertura do procedimento para a elaboração de uma figura que enquadre e 
enforme devidamente, e no quadro da lei, permitindo desde já, e sem mais delongas, 
providenciar essa actuação tão premente para o apetrechamento do concelho e para a atracção 
de empresas geradoras de emprego e de mais valias reprodutivas na sociedade municipal e 
regional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O presente documento assume assim a fundamentação para a suspensão do Plano Director 
Municipal de Nelas possibilitando a intervenção para a concretização do Parque Empresarial de 
Nelas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Enquadramento geográfico ---------------------------------------------------------------------------
---- O concelho de Nelas possui uma localização estratégica no espaço inter relacional da Beira 
Centro / Interior (Coimbra � Viseu � Guarda � Covilhã) e próximo da sede de Distrito Viseu, 
situando-se no cruzamento das ligações complementares Oeste � Sudeste (Viseu � Nelas � Seia 
� Covilhã) e Sudoeste � Nordeste (Coimbra � Penacova � Santa Comba Dão � Carregal do Sal 
� Nelas � Mangualde � Fornos de Algodres � Celorico da Beira � Guarda) possuindo boas 
acessibilidades externas às principais vias de comunicação e aos principais centros urbanos do 
país e da região.------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Linha de Caminhos-de-Ferro da Beira Alta foi o mais importante factor do 
desenvolvimento do Concelho e especialmente da sua sede. A proximidade da linha de 
caminhos-de-ferro, e a sua localização geográfica, fizeram com que Nelas, durante todo o 
século XX, assumindo a primazia industrial do Distrito de Viseu, primeiro com os fornos 
eléctricos e com as minhas da Urgeiriça em Canas de Senhorim, e hoje após a decadência 
daquelas empresas, com o surto de industrialização de Nelas.------------------------------------------
---- Fruto da pioneira política de industrialização, instalaram-se em Nelas modernas empresas 
que criaram pleno emprego para todo o concelho e geraram rendimento bastante para por em 
marcha, a construção civil, comércio e serviços. ---------------------------------------------------------
---- Dinâmica Económica ----------------------------------------------------------------------------------
---- Actualmente o Município de Nelas apresenta grande dinâmica empresarial ao possuir a 
segunda maior percentagem de empresas constituídas na Sub-Região Dão � Lafões, conhecendo 
nos últimos anos um acelerado desenvolvimento que o colocou na vanguarda inegável do 
progresso do Distrito de Viseu, apresentando os melhores indicadores socio-económicos.--------
---- Segundo o anuário estatístico da Região Centro podemos afirmar que Nelas face aos 15 
concelhos da Sub-Região Dão � Lafões tem uma percentagem de 4,8% de sociedades 
constituídas com 39 empresas e encontra-se em 5º lugar do ranking do volume de vendas.-------
---- Estes resultados têm a ver em parte com o padrão espacial de localização dos 
estabelecimentos industriais no concelho, o qual se encontra ligado ás melhores condições de 
acessibilidade (Linha da Beira Alta, IC12, EN234, A25, à cidade de Viseu e Mangualde, 
proporcionam uma posição privilegiada), em proximidade com os aglomerados mais urbanos 
do concelho com vista a disponibilidade de mão de obra, ao papel dos diversos meios de 
transporte na acessibilidade aos mercados, ou ainda razões de ordem física. ------------------------
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---- A população activa do concelho encontra-se empregada no sector secundário e terciário, 
sobretudo em trabalhos de produção industrial, de operação de máquinas industriais entre 
outros a par com um número significativo de trabalhadores agrícolas. -------------------------------
---- Áreas Industriais ---------------------------------------------------------------------------------------
---- No Concelho de Nelas existem três áreas industriais onde estão instaladas empresas de 
grande potencial económico e que absorvem uma elevada mão-de-obra no concelho e na região. 
Destas três zonas industriais, a que se situa mais a norte, a zona industrial a norte da Vila de 
Nelas abrangendo as freguesias de Senhorim e Vilar Seco, apresenta uma maior área com cerca 
de 112 hectares e cerca de 60 parcelas.---------------------------------------------------------------------
---- Esta zona industrial comparada com as restantes duas (sul de Nelas e Canas de Senhorim), é 
a que apresenta uma maior área e uma maior variedade de ramos de actividade, indústria 
transformadora de madeira, produtos para a construção civil, produção de mobiliário e 
produção de componentes para a indústria automóvel. --------------------------------------------------
---- Com a prevista ligação do IC12 à EN234 e A25, que vai atravessar todo o Concelho e com 
a profunda remodelação da Linha da Beira Alta, através do Plano de Modernização de Caminho 
de Ferro da CP e Refer, as comunicações viárias e ferroviárias vão passar a responder a 
solicitações de segurança comodidade e rapidez e vão criar diferentes modalidades de 
transporte articuladas entre si.-------------------------------------------------------------------------------
---- Assim sendo esta zona industrial pela proximidade a estas diferentes modalidades de 
transporte, Linha da Beira Alta, EN 234, IC12 e A25 e no triângulo Viseu/Mangualde/Nelas, 
continua a afirmar a sua localização, ainda mais privilegiada, e a fácil acessibilidade ao País e à 
Europa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Numa realidade mais recente têm-se efectuado grandes transformações que ocorrem 
actualmente no âmbito sócio-económico do concelho e da região, sobretudo ao nível do 
mercado de emprego tem levado a desfechos negativos de algumas unidades que encerram a 
sua produção, conduzindo ao desemprego de um largo número de indivíduos. ---------------------
---- Oportunidades / Potencialidades --------------------------------------------------------------------
---- Como já foi dito o Município de Nelas conheceu nos últimos anos um acelerado 
desenvolvimento que o colocou na vanguarda inegável do processo do Distrito de Viseu, 
apresentando bons indicadores socio-económicos.-------------------------------------------------------
---- De referir que actualmente existem empresas com interesse de se radicarem no concelho, as 
quais vão decerto contribuir para o desenvolvimento sócio económico, na criação de riqueza e 
de postos de trabalho. Empresas essas que pretendem usufruir de factores de grande potencial 
aproveitando a posição de Nelas, enquanto nó inter relacional, cimentando a articulação física, 
económica e social na Região Centro Interior. Descurar esta articulação intermunicipal, as 
oportunidades e sinergias existentes, só servirá para acentuar a perda demográfica, o 
enfraquecimento económico do concelho e as assimetrias entre interior e litoral.-------------------
---- Na sequência da urgência dessa implantação, há um conjunto de vontades expressas 
colocadas ao Município que na prossecução do interesse mútuo, do desenvolvimento do 
concelho e do papel fundamental da intervenção privada que nesta área se revela fundamental, 
que importa estimular dando condições efectivas à sua urgente implantação, e que a seguir 
identificamos: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Tabela 1 � Empresas com necessidade expressa para instalação imediata: ----------------------  
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Empresa Ramo de Actividade 

Área de terreno 
necessária para 
implantação no 
imediato (m2) 

Mangualtécnica 

Componentes 
metálicos para 
Indústria (caldeiras, 
esquentadores) 

10 000 

Da Phedra Espazo 
- Produção de 
Ambientes em 
Pedra SA 

Indústria de 
transformação de 
pedra com vertente 
tecnológica 

7 000 

Process & 
Assembly 

Outsoursing 
Logístico Corte e 
Costura no Sector 
Automóvel 

4500 

Nuzzit - Industria 
de Mobiliário 
Metálico,lda 

Artigos de alumínio 3000 

António Lourenço 
da Costa 
Fernandes 

Carpintaria 1000 

António Francisco 
Figueiredo Lopes 

Serralharia de 
alumínio 

300 

Total 25800 
---- Verifica-se assim que num parque industrial profundamente consolidado que actualmente 
acolhe cerca de 60 empresas, tem actualmente uma premência de ocupação manifestada por 
mais seis investidores, que �impõe� a adopção de medidas a curto prazo no sentido da efectiva 
potenciação desta oportunidade que o Município encara como motivador de uma abordagem 
mais abrangente assumindo o carácter determinante que as novas acessibilidades irão 
desempenhar na estruturação de um futuro tecido empresarial nesta zona. --------------------------
---- O município de Nelas fundamenta a suspensão do PDM na verificação de «(�) 
circunstâncias excepcionais resultantes de alteração significativa das perspectivas de 
desenvolvimento económico e social local ou de situações de fragilidade ambiental 
incompatíveis com a concretização das opções estabelecidas no plano(�)», conforme prevê o 
Artigo 100º no Decreto de Lei 310/2003 de 10 de Dezembro. -----------------------------------------
---- Actualmente verifica-se uma incompatibilidade no estabelecimento de novas industrias na 
Zona Industrial existente, dado que a sua capacidade está esgotada, daí que se pretenda ampliar 
esta Zona Industrial sujeitando-a um plano de pormenor, o qual fará o enquadramento técnico 
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e legal, perfeitamente limitado, concretizando toda a área num Parque Empresarial. --------------
---- O Parque Empresarial de Nelas será fundamental para a reestruturação do tecido 
empresarial do concelho e dos já nela existentes segundo uma imagem, moderna, dinâmica, 
sustentável, desenvolvida, segundo uma cooperação de diversas sinergias. -------------------------
---- Verifica-se que na área que se pretende ampliar, anexa à Zona Industrial existente são 
incompatíveis com as opções contidas no Plano Director Municipal em vigor para essa área.----
---- A presente suspensão do Plano Director Municipal nesta área pretende reordenar esta parte 
do território, por forma a permitir a instalação de novas industrias numa zona industrial com 
grande potencialidades ao nível das acessibilidades, rodoviárias e ferroviárias, e pela 
proximidade do futuro nó de acesso ao IC12 e consequentemente á A25. ---------------------------
---- B. PDM em vigor � as condições /regras actuais -------------------------------------------------
---- Como já foi referido a área sobre a qual incide a proposta de suspensão do Plano Director 
Municipal situa-se a norte de Nelas, numa área imediatamente contígua à Zona Industrial 
existente, que tal como já foi referido está completamente ocupada. ---------------------------------
---- A área de expansão proposta procura rentabilizar todo o investimento já feito, quer a nível 
das infraestruturas existentes, quer também a nível das sinergias que se possam gerar.------------
---- A área a suspender incide sobre terrenos com os regimes de uso do solo estabelecidos para 
o local pelo Plano Director Municipal em vigor, nomeadamente:--------------------------------------
---- - Espaço Agrícola � Zona Incluída na RAN e Outros Solos Agrícolas, conforme o 
estabelecido pelo Artigo 54º e 55º do Regulamento do Plano Director Municipal de Nelas.-------
---- - Espaço Florestal, conforme definido pelo Artigo 56º e 57º do Regulamento do Plano 
Director Municipal de Nelas.--------------------------------------------------------------------------------
---- - Zona de Equipamentos / Equipamentos Turísticos, conforme definido pelo Artigo 30º do 
Regulamento do Plano Director Municipal de Nelas.----------------------------------------------------
---- - Reserva Ecológica Nacional: sobre os seguintes ecossistemas � Leitos dos Cursos de Água 
e Cabeceiras de Linhas de Água. ---------------------------------------------------------------------------
---- C. As linhas de desenvolvimento � A oportunidade da Revisão do PDM, As medidas 
preventivas e a elaboração de um Plano de Pormenor  ---------------------------------------------
---- Visto que presentemente o Plano Director Municipal de Nelas se encontra em revisão, 
importa destacar que a estratégia do município face ao seu território, já inclui o crescimento da 
actual Zona Industrial, criando uma mancha de área industrial de maiores dimensões deixando 
para segundo plano a fragmentação da actividade industrial que havia sido dada pelo Plano 
Director Municipal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------
---- A afirmação deste zonamento industrial prende-se com a intenção expressa de criar um 
espaço industrial mais alargado, tendo em conta as justificações já apresentadas, e encarado as 
novas propostas viárias, falamos do novo traçado do IC12 que aponta para um nó de ligação a 
Nelas e consequentemente a esta Zona Industrial. Os limites criados pela actual EN 234 e a 
proposta do IC12 criam um interstício a completar e estratégico para a instalação de novas 
indústrias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A reorganização proposta pelo PDM em estudo prevê, objectivamente, a reformulação das 
áreas económicas, afirmando esta grande área industrial, mais concentrada e com características 
específicas, a qual é capaz de albergar espaços industriais com diversas apetências e segundo 
modelos empresariais e tecnológicos actuais. ------------------------------------------------------------
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---- A concentração sobre uma grande área empresarial faz com que num espaço de vizinhança 
de actividades se consigam gerar sinergias o que possibilita o surgimento de serviços de apoio á 
actividade empresarial que acrescentam valor no âmbito das tecnologias de informação 
marketing e novos produtos, no desenvolvimento de actividades qualificadas e certificadas, 
num ambiente situado no Interior Centro, contrariando actuais tendências de desertificação e 
deslocação de empresas para o litoral, e procurando a fixação de população qualificada e de 
quadros técnicos médios e superiores que contribuem para o desenvolvimento sócio cultural do 
Concelho de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Procurando atingir estes objectivos específicos de desenvolvimento económico, e de forma 
a proporcionar a expansão desta área industrial tendo por base parâmetros arquitectónicos, 
urbanísticos e ambientais segundo padrões de exigência inerentes às actuais dinâmicas de 
competitividade, verifica-se que à escala de Plano Director Municipal não é possível trabalhar 
tão especificamente estas questões mostrando-se a figura do Plano de Pormenor como o 
instrumento de gestão territorial como o instrumento de gestão territorial mais adequado a estas 
especificidades.------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Aconselhando-se a figura de um plano de pormenor, para o enquadramento técnico e 
legal, perfeitamente balizado, definindo nos seus termos de referência os objectivos de 
concretização do Parque Empresarial de Nelas, é importante que a suspensão e o 
estabelecimento e aprovação de medidas preventivas sejam acompanhadas da abertura do 
procedimento deste instrumento de gestão territorial.----------------------------------------------------
---- Este procedimento permitirá desde logo avançar para a estruturação e definição do Parque 
Empresarial, não dilatando no tempo a sua intervenção, nem aguardando pelos burocráticos e 
demorados trâmites que a revisão do plano director municipal ainda terá de percorrer.------------
---- A proposta de um plano de pormenor versará a reorganização e transformação desta área 
industrial, convertendo em si mesmo não só os espaços destinados ás industrias mas também 
infra estruturas qualificadas associadas a espaços verdes e sociais, serviços e espaços de apoio 
ás empresas, segundo moldes.-------------------------------------------------------------------------------
---- Medidas Preventivas -----------------------------------------------------------------------------------
---- O estabelecimento de medidas preventivas para a área abrangida pela presente suspensão do 
Plano Director Municipal de Nelas destina-se a evitar que a alteração das circunstâncias e das 
condições de facto existentes possa limitar a liberdade de planeamento ou comprometer ou 
tornar mais onerosa a revisão e execução do Plano Director Municipal em curso.------------------
---- Ficam sujeitas a parecer vinculativo da Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento 
do Território do Centro as seguintes acções:--------------------------------------------------------------
---- a) Operações de Loteamento e obras de urbanização; ----------------------------------------------
---- b) Obras de Construção Civil, ampliação, alteração ou reconstrução; ----------------------------
---- c) Trabalhos de remodelação de terrenos; ------------------------------------------------------------
---- d) Obras de demolição das edificações existentes;---------------------------------------------------
---- e) Derrube de árvores em maciço ou destruição do coberto vegetal.------------------------------
---- Prazos -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pretende-se que as medidas preventivas propostas vigorem pelo prazo de dois anos, 
prorrogável por mais um ano, caducando com a entrada em vigor do Plano de Pormenor do 
Parque Industrial de Nelas.-----------------------------------------------------------------------------------
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---- Texto Medidas Preventivas de Nelas----------------------------------------------------------------
---- Artigo 1º---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Âmbito Territorial -------------------------------------------------------------------------------------
---- As presentes medidas preventivas são estabelecidas para a área a sujeitar a suspensão do 
Plano Director Municipal de Nelas e a elaboração do Plano de Pormenor do Parque Industrial 
de Nelas, identificada em planta anexa. -------------------------------------------------------------------
---- Artigo 2º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Âmbito Material ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Ficam sujeitas a parecer vinculativo da Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento 
do Território do Centro (CCDR-C) as seguintes acções:------------------------------------------------
---- a) Operações de Loteamento e obras de urbanização; ----------------------------------------------
---- b) Obras de Construção Civil, ampliação, alteração ou reconstrução, com excepção das que 
estejam sujeitais apenas a um procedimento de comunicação prévia à Câmara Municipal;--------
---- c) Trabalhos de remodelação de terrenos;-------------------------------------------------------------
---- d) Obras de demolição das edificações existentes;---------------------------------------------------
---- e) Derrube de árvores em maciço ou destruição do coberto vegetal.------------------------------
---- Artigo 3º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Âmbito Temporal ---------------------------------------------------------------------------------------
---- As medidas preventivas vigoram pelo prazo de dois anos, prorrogável por mais um ano, 
caducando com a entrada em vigor do Plano de Pormenor do Parque Industrial de Nelas.---------
---- Artigo 4º --------------------------------------------------------------------------------------------------
----  Regime Aplicável --------------------------------------------------------------------------------------
---- Às medidas preventivas estabelecidas neste regulamento administrativo aplica-se o regime 
constante dos artigos 107º a 116º do Decreto de Lei 380/99, de 22 de Setembro, na redacção 
conferida pelo Decreto de Lei 310/2003, de 10 de Dezembro.-----------------------------------------
---- Artigo 5º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Entrada em Vigor --------------------------------------------------------------------------------------
---- O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da 
República. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- D. ANEXOS: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Extracto da Planta de Ordenamento ---------------------------------------------------------------
---- Extracto da Planta de Condicionantes -------------------------------------------------------------
---- Extracto da Planta da Reserva Ecológica Nacional� --------------------------------------------
----  Os mapas referentes à proposta atrás descrita ficam anexos a esta acta (Anexo I), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Suspensão Parcial do Plano 
Director Municipal de Concelho de Nelas, devendo este assunto ser presente à Assembleia 
Municipal para aprovação.-----------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Adelino José Borges Amaral e Carlos 
Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, apresentaram a declaração de voto que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Votamos favoravelmente a proposta de suspensão parcial do PDM, na Zona Industrial de 
Nelas, pelo período de 2 anos, prorrogável por mais um ano, �de modo a dar resposta urgente 
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aos vários pedidos de terrenos para implantação de novas e grandes empresas�, desde que esteja 
assegurado o cumprimento dos pressupostos legais, que possibilitem esta operação, que a 
mesma tenha como enquadramento a revisão em curso, do PDM e que sejam apreciadas por 
esta Câmara as propostas concretas dos planos de pormenor. ------------------------------------------
---- Sugerimos sejam pedidos pareceres jurídicos à CCDRC e que todo este processo seja 
acompanhado pela equipa que está envolvida na revisão do PDM.� ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a declaração de voto que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �O meu voto favorável visa manifestar expressamente: --------------------------------------------
---- 1. A urgência na criação de condições à instalação de industrias no concelho garantindo a 
sua afirmação como Concelho com vocação industrial o que ocorreu já nas últimas décadas; ----
---- 2. O apoio inabalável à criação de condições para debelar com todo o empenho as 
dificuldades ocorridas recentemente com o encerramento (total próximo) da unidade industrial 
mais empregadora; -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. O aproveitamento da expansão do Parque Industrial de Nelas, no corredor norte que vai 
constituir a construção do IC12, na parte entre o nó de ligação (próximo de Algerás e deste 
parque industrial) e a extrema sul da Quinta da Cerca;  -------------------------------------------------
---- 4. Tais preocupações não podem deixar de constituir uma prioridade para assegurar o 
desenvolvimento do concelho de Nelas desde logo no contexto nacional, a começar pela sua 
importância na Região Dão-Lafões e na região centro, em consonância com a visão reformista 
da social-democracia.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- Tais medidas no entanto não podem deixar de merecer, até pelo plano de suspensão que é 
proposto e pelo que é dito, a criação de condições à rápida alteração do PDM (Plano Director 
Municipal), instrumento essencial do ordenamento territorial do concelho de Nelas, com todas 
as suas freguesias, esse sim susceptível de cimentar em absoluto o referido desenvolvimento no 
tempo de uma geração, de forma sustentada em termos ambientais, industriais e sociais (da 
educação, ao apoio à terceira idade passando pelo património e qualidade de vida). ---------------
---- O objectivo visado pela presente suspensão do PDM existente não decide em definitivo, na 
minha opinião, a secundarização das outras zonas industriais (como é referido no 1.º parágrafo 
da pág. 11), devendo tal discussão deixar-se para ocasião da análise e aprovação e discussão 
pública da revisão do PDM, mas adiantando já que esta secundarização não deve ocorrer  
devendo continuar a apoiar-se estrategicamente o desenvolvimento integrado e maximalista  
das três zonas industriais actualmente existentes uma vez que além da ZI1 a Zona Industrial do 
Chão do Pisco tem potencial de ampliação e vai ficar situada também com frente ampla para o 
IC12 e a Zona Industrial de Canas de Senhorim, a par dos terrenos e instalações da ex 
Companhia de Fornos Eléctricos, com uma frente de largas centenas de metros para a E.N. 234 
pode garantir também essa integração. Uma oferta aos investidores desta integração de Zonas 
Industriais (todas a poucos Kms de distância e próximas quanto baste das populações) pode, no 
meu modesto entender, garantir um potencial maior de atracção. Tudo, reafirmo-o, sem prejuízo 
do objectivo visado no imediato de reforço das condições de atracção da ZI1 de Nelas, 
conforme o proposto no plano de suspensão apresentado pelos serviços técnicos.�----------------- 
 

6 - CONTABILIDADE 
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6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Abril de 2007, no total de 633.034,60 � (seiscentos e trinta e três mil trinta e 
quatro euros e sessenta cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 41.237,47 � 
(quarenta e um mil duzentos e trinta e sete euros e quarenta e sete cêntimos), referente a 
Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. ------ 
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues apresentaram o Requerimento, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
---- �No uso das competências que a lei lhe confere e para cabal desempenho das suas funções 
de vereadores desta Câmara Municipal, os vereadores do Partido Socialista, solicitam lhes 
sejam facultados os seguintes documentos contabilísticos: ---------------------------------------------
---- - Balancetes de contas do Razão, com movimento, relativos à data de encerramento do mês 
de Abril de 2007; ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Balancetes de Contas de Fornecedores, discriminadas por fornecedor, do mesmo mês; -----
---- - Mapa de execução orçamental (económica), relativos a 30 de Abril de 2007; ----------------
---- - Cópias das facturas de fornecedores, ou documentos equivalentes, constantes do registo de 
pagamentos efectuados de 01 de Abril de 2007 a 30 de Abril de 2007, presente a reunião de 
Câmara de 8 de Maio de 2007, correspondentes aos n.ºs 947, 952, 1003, 1036, 1037, 1038, 
1040, 1058, 1059, 1063, 1074, 1090, 1100, 1141, 1143 e 1167, de Operações Orçamentais.� --- 
-6.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2007 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2007, n.º 6, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2007, n.º 6, as quais ficam anexas a esta 
acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que havia redução de verbas para 
o Parque Ecológico da Quinta da Cerca.-------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou que o Parque Ecológico da Quinta da Cerca vai ser 
inaugurado, numa primeira fase, em 24 de Junho, embora sem o parque de caravanismo. -------- 

  
7 - OBRAS PARTICULARES 

 
7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE  JANEIRO 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 16 de Abril de 2007 e 27 de Abril de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
Fls.__________ 

Reunião de 08-05-2007 

 

23 

7.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 16 de Abril de 2007 e 27 de Abril de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 16 de Abril de 2007 e 27 de Abril de 
2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante.------------------------ 
7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a 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 16 
de Abril de 2007 e 27 de Abril de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre 18 de Abril de 2007 e 02 de Maio de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo 
VII), fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------  
7.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO 
DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA. LOCAL: RUA DAS FLORES, EM NELAS. 
REQUERENTE: NOVA PADARIA E PASTELARIA DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 30 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário do estabelecimento de panificação e pastelaria. 
Local: Rua das Flores, em Nelas. Requerente: Nova Padaria e Pastelaria de Nelas. ----------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 



 
Fls.__________ 

Reunião de 08-05-2007 

 

24 

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 16.º 
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 07,00 h 
às 20,00 h de Segunda-feira a Sábado e das 07,00 h às 12,00 h ao Domingo.------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
do estabelecimento de panificação e pastelaria, sito na Rua das Flores, em Nelas, em que é 
requerente a Firma Nova Padaria e Pastelaria de Nelas, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
7.5.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM 
ESTABELECIMENTO DO CENTRO DE TERAPIAS NATURAIS. LOCAL: AV.ª 
JOÃO XXIII - EDIFÍCIO CENTRAL - LOJA 6, EM NELAS. REQUERENTE: 
ELIZABETE CRISTINA PITARMA SABINO DA CUNHA FERREIRA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 30 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário de um estabelecimento de centro de terapias 
naturais. Local: Av.ª João XXIII � Edifício Central � Loja 6, em Nelas. Requerente: Elizabete 
Cristina Pitarma Sabino da Cunha Ferreira. ---------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 09,00 horas às 
19,30 horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas. Mas, o requerente 
solicita agora a alteração do horário das 09,00 h às 19,30 h, com paragem para almoço das 
12,30 h às 14,00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------
---- III. Assim e de acordo com o enunciado no ponto I da presente informação, não vejo 
qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário requerida.-----------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
de um estabelecimento de centro de terapias naturais, sito na Av.ª João XXIII � Edifício Central 
� Loja 6, em Nelas, em que é requerente Elizabete Cristina Pitarma Sabino da Cunha Ferreira, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------- 
7.6.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O RESTAURANTE E 
BAR "CANTINHO DA FONTE". LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, N.º 162, EM CANAS 
DE SENHORIM. REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 30 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
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---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o restaurante e bar �Cantinho da Fonte�. 
Local: Rua do Comércio, n.º 162, em Canas de Senhorim. Requerente: José António Gonçalves. 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º e na alínea b) do artigo 7.º do Regulamento 
Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de 
Serviços do Concelho de Nelas, em conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 
2005,os estabelecimentos de bebidas (bares) poderão estar abertos entre as 06 e as 04 horas de 
todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 07:00 h às 02:00 h de 
todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o restaurante e bar �Cantinho da Fonte�, sito na Rua do Comércio, n.º 162, em Canas de 
Senhorim, em que é requerente José António Gonçalves, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 7.7.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS - ESTABELECIMENTOS 
DE COMÉRCIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 30 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 277, em 23/04/2007 � mercearia de Élia Maria Rosa Pais Loureiro, 
sito na Rua do Soitinho, n.º 14, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h ás 14:00 h e encerramento semanal 
ao Domingo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 282, em 26/04/2007 � estabelecimento de comércio de móveis e 
artigos decorativos da firma Joaquim Marques Sousa � Comércio de Móveis, Ld.ª, sito na Rua 
das Flores, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h de Segunda a Sexta-feira, das 09:00 h ás 
12:30 h ao Sábado e encerramento semanal ao Domingo.-----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 282, em 26/04/2007 � estabelecimento de comércio de móveis e 
artigos decorativos da firma Joaquim Marques Sousa � Comércio de Móveis, Ld.ª, sito na Rua 
Dr. Eurico Amaral, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com 
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paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h de Segunda a Sexta-feira, das 09:00 h ás 12:30 h 
ao Sábado e encerramento semanal ao Domingo.--------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 285, em 26/04/2007 � estabelecimento de comércio de máquinas e 
ferramentas industriais da firma Mafinel � Máquinas e Ferramentas Industriais de Nelas, Ld.ª, 
sito na Rua do Pombal, n.º 12, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 
h, com paragem para almoço das 12:30 às 14:00 de Segunda a Sexta-feira às 12:30 h ao Sábado 
e encerramento semanal ao Domingo.----------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
8 � ASSUNTOS AGENDADOS NOS TERMOS DO ART.º 87.º DA LEI N.º 169/99, 

DE 18/9, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11/1 
 
8.1.ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO SR. HERMINIO 
COELHO DOS SANTOS A TÍTULO PÓSTUMO PELAS RAZÕES APRESENTADAS E 
APROVADAS POR UNANIMIDADE NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 27/04/07 
---- Presente um e-mail datado de 30 de Abril de 2007, do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------
---- Respeitosos cumprimentos. -----------------------------------------------------------------------------
---- Ao abrigo do disposto no artigo 87.º/1, da Lei n.º 169/99, de 18/09, requeria a V.ª Ex.ª fosse 
incluído na ordem do dia da próxima reunião a seguinte matéria: -------------------------------------
---- 1.Atribuição de medalha de mérito municipal ao Sr. Herminio Coelho dos Santos a título 
póstumo pelas razões apresentadas e aprovadas por unanimidade na Assembleia Municipal de 
27/04/07;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2.Fornecimento de leite às escolas do 1.º ciclo do Concelho de Nelas; --------------------------
---- 3.Humanização do Parque de São Miguel, em Nelas.� ---------------------------------------------
---- O Ponto 1.Atribuição de medalha de mérito municipal ao Sr. Herminio Coelho dos Santos a 
título póstumo pelas razões apresentadas e aprovadas por unanimidade na Assembleia 
Municipal de 27/04/07, foi retirado da reunião e ficou prejudicado pela deliberação tomada no 
ponto 1.1. da presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------  
8.2.FORNECIMENTO DE LEITE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO DE 
NELAS 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou o Pedido de Informação, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Fornecimento de leite às Escolas do 1.º Ciclo durante pelo menos o mês de Abril de 2007. 
---- Face à informação de que algumas escolas do 1.º ciclo (Primárias) dos Agrupamentos de 
Nelas e Canas de Senhorim não tiveram leite disponível para as crianças em alguns dias 
solicita-se à Sra. Presidente da Câmara informação detalhada sobre: ---------------------------------
---- a) As razões da quebra de fornecimento de tal bem essencial à alimentação das crianças 
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com idades entre os 6 e os 10 anos especialmente àquelas que por dificuldades familiares com 
ele contam diariamente? -------------------------------------------------------------------------------------
----  b) Qual o período em que tal ocorreu e de quem foi a responsabilidade? -----------------------
---- c) Quais as diligências realizadas pelo município para suprir essas dificuldades (entregando 
se possível cópia dos ofícios enviados às entidades referidas)? ----------------------------------------
---- d) Qual o grau de intervenção (se ocorreu) da rede social municipal para auxiliar  neste 
fornecimento de leite?� --------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que os Agrupamentos de Escolas 
do Concelho estavam desatentos à distribuição do leite escolar, que agora era distribuído pela 
Direcção Regional de Educação do Centro e que antes era distribuído pelo Ministério da 
Agricultura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara declarou que a distribuição do leite escolar era da 
responsabilidade da Direcção Regional de Educação do Centro e que se as Escolas ficaram sem 
ele foi porque a DREC não o enviou. ----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que os Senhores 
Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva e Adelino José Borges Amaral sabiam do que se 
estava a passar e não avisaram a Câmara e que isso era chicana política. ----------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara declarou que vai mandar instaurar um inquérito, com 
urgência,  para apurar o que de facto se passou em relação ao corte do fornecimento do leite 
escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8.3.HUMANIZAÇÃO DO PARQUE DE SÃO MIGUEL, EM NELAS 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou o Pedido de Informação 
que a seguir s transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------
---- �Humanização do Parque de São Miguel, em Nelas (Mata das Alminhas). ---------------------
---- Face ao volumoso investimento realizado em 2005 e 2006 no Parque de São Miguel em 
Nelas, orçando em mais de 650.000 �, requer-se à Sra. Presidente a seguinte informação, 
retirando-se, obviamente, do sentido das mesmas, a minha opinião sobre esse parque: ------------
---- a) Qual o estado de preparação dos projectos solicitados aos serviços técnicos de obras 
durante o ano de 2006 no sentido de humanizar com prioridade o Parque de São Miguel? --------
---- b) Qual a solução encontrada para a construção de casas de banho que façam face às 
necessidades  dos utilizadores gerais  do parque, dos utilizadores dos campos de ténis, dos 
utilizadores do polivalente e dos futuros utilizadores do bar? ------------------------------------------
---- c) Qual o estado do projecto do bar ali existente no sentido da sua ampliação com o custo a 
ser contratualizado com o concessionário futuro do bar, de molde a criar naquele local um 
centro de atracção  de qualidade  para as famílias do concelho? ---------------------------------------
---- d) Quem e como se realiza a segurança (física e da qualidade) do parque? ---------------------
---- e) Para quando a recuperação do polivalente e em que moldes? ----------------------------------
---- f) Qual o programa  de animação pensado para o local para este e os próximos anos no 
sentido de atrair  os munícipes para quem este investimento foi pensado?� -------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que o Parque de São Miguel ainda não tinha 
casas de banho e que o bar ainda não estava licenciado. Que os Serviços Técnicos estavam a 
tratar desse assunto e que a Câmara ia abrir concurso para concessionar o bar, fazer um campo 
de futebol de praia, de voleibol  e de basquetebol. Que o problema da segurança estava a ser 
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visto e previa que o futuro concessionário do bar ficasse com a segurança dos campos de ténis. -
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral perguntou e, ao mesmo tempo, sugeriu se 
não haveria associações do concelho que pudessem dar um contributo para o desenvolvimento 
do Parque de São Miguel. ----------------------------------------------------------------------------------- 
8.4.INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR DR. MANUEL DA CONCEIÇÃO 
MARQUES 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques proferiu a intervenção, que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �8. Assuntos agendados nos termos do art.º 87.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------
---- Tem o Vereador Dr. José Silva  usado com alguma frequência a indicação de assuntos para 
incluir na Ordem do Dia das reuniões do Executivo Municipal. ---------------------------------------
---- Tem-no feito, indicando apenas de uma forma genérica os assuntos que pretende discutir, 
não juntando a sua proposta. Por isso, não cumpre a prática habitual dos assuntos agendados 
pela Senhora Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------
---- Ao não anexar a sua proposta aos assuntos agendados para debate na reunião de Câmara, 
pretende o vereador Dr. José Silva que os restantes vereadores não dissertem com clarividência 
e conhecimento prévio das deliberações a tomar. --------------------------------------------------------
---- Se, o senhor vereador Dr. José da Silva exige e em nosso entender com legitimidade que, 
junto à Ordem do Dia se enviem os documentos, porque será que o seu procedimento não é o 
mesmo quando ele próprio ao abrigo da lei pede o agendamento dos assuntos? -------------------- 
---- Mais estranho é que, os senhores vereadores do Partido Socialista não tenham levantado 
este incidente, quando eles próprios, noutros assuntos agendados pela Senhora Presidente já o 
tenham feito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Talvez não seja tão estranho quanto pareça. Pois, a população do concelho de Nelas, mais 
atenta politicamente já deu conta da estratégia política que o vereador Dr. José da Silva está a 
emprestar ao Partido Socialista de Nelas.� ----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que os Vereadores da Oposição 
continuavam a não ter acesso aos documentos e que ficasse bem claro que não foram entregues 
os documentos solicitados no início da reunião. ---------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta que o Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que esta Câmara anda  a martelar 
documentos durante a noite. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Depois de interrogado o Senhor Eng.º Luis de Almeida sobre as obras de lancil na Zona 
Industrial de Nelas e este ter afirmado que nada sabia sobre as mesma foi presente à reunião o 
Senhor Arquitecto Pedro, da Firma J. M. Figueiredo, que explicou as conversações havidas 
entre o Município de Nelas e aquela firma, referentes à obra de: �Construção de lugares de 
estacionamento, na rua de ligação da estrada da Cagunça, à rotunda da estrada de Senhorim, 
junto a esta�. Referiu que os contactos estabelecidos com o Município se realizaram por 
intermédio dos Serviços Técnicos, nunca, em circunstância alguma, o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques esteve presente em reuniões ou no local da obra, durante o decorrer dos 
trabalhos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que o Senhor Arquitecto 
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Pedro  fez o projecto do lancil da atrás referida e que não existe qualquer documento por parte 
da Câmara para autorizar as obras. -------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que autorizou verbalmente 
a execução daquelas obras e que o Senhor Eng.º Luis de Almeida pediu autorização ao referido 
Vereador para mandar fazer as obras, de acordo com  o projecto apresentado pelos Serviços 
Técnicos da Câmara Municipal. ----- ----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta que o Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que este Executivo era uma corja de 
aldrabões e mentirosos. --------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva ditou para a acta que o Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques disse que ele era aldrabão e mentiroso. -------------  

  
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezanove  horas e trinta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz 
alta por mim, ________________________________, 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, 
 

_______________________________________ 
 
 

A Chefe de Divisão, 
 

_______________________________________ 


