
 
Fls.__________ 

Reunião de 09-01-2007 

 

1 

ACTA Nº. 1 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  MUNICIPAL             
                                       DE NELAS, REALIZADA EM NOVE DE JANEIRO DE DOIS 

MIL E SETE 
 
---- Aos nove dias do mês de Janeiro 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 Eng. João Manuel Correia dos Santos, Dr. 
José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. 

 
ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 26 de Dezembro de 
2006, às 14 horas, com a abstenção do Senhor Vereador Engº. João Manuel Correia dos Santos, 
por não ter estado presente nessa reunião, tendo a referida acta sido aprovada em minuta para 
efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 26 de Dezembro de 
2006, às 16 horas e 30 minutos, com a abstenção do Senhor Vereador Engº. João Manuel 
Correia dos Santos, por não ter estado presente nessa reunião, tendo a referida acta sido 
aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 526.234,79 � (quinhentos e vinte e seis mil 
duzentos e trinta e quatro euros e setenta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
179.482,45 � (cento e setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e dois euros e quarenta e cinco 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques apresentou uma intervenção, datada 
de 9 de Janeiro de 2007, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------
---- �Através da insídia e numa política de bota abaixo, têm os actuais vereadores do Partido 
Socialista, seus colaboradores e colaboradoras, veiculado publicamente que, o Executivo da 
Coligação PSD/PP, �enxameou� a Câmara Municipal com a admissão de novos funcionários e 
perseguindo outros. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, vejamos: -----------------------------------------------------------------------------------------
---- O Executivo Socialista do qual faziam parte os vereadores socialistas do actual executivo, à 
excepção do professor Jorge Branquinho, liderado pelo então Presidente da Câmara Dr. Lopes 
Correia, só, repetimos só, no ano de 2005, admitiu 27 funcionários, metade dos quais a três 
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meses antes de eleições autárquicas. -----------------------------------------------------------------------
---- O Executivo da Coligação PSD/PP, no inicio do seu mandato, durante o ano de 2006, 
admitiu 20 funcionários, 12 daqueles, diríamos quase por imposição do Governo Central e por 
isso, são excepção às despesas com o pessoal, como decorre do Despacho n.º 12 591/2006, do 
Gabinete da Senhora Ministra da Educação. --------------------------------------------------------------
---- Podemos deduzir ainda, uma outra funcionária adstrita à Comissão de Protecção de 
Menores, em que o seu vencimento também é comparticipado. ---------------------------------------
---- Assim sendo, dos 20 funcionários admitidos no ano de 2006, poderemos dizer que apenas 7 
(sete), repetimos apenas 7 (sete) foram admitidos no poder discricionário da Senhora 
Presidente de Câmara, como aconteceu com os 27 (vinte e sete) admitidos no ano eleitoral de 
2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  De facto, comparando as 27 admissões de 2005, do período Socialista e 07 (sete) do 
Executivo da Coligação PSD/PP do ano de 2006, não é forçoso concluir que o Partido 
Socialista detinha na nossa Câmara Municipal uma Central de Empregos. --------------------------
---- Não ousamos dizer que os funcionários então admitidos pelo Partido Socialista não sejam 
uma mais valia para o quadro de Pessoal do Município. ------------------------------------------------
---- Naturalmente que sim! Daí a senhora Presidente de Câmara já ter determinado aos Serviços 
a renovação de alguns contratos.----------------------------------------------------------------------------
---- Assim, se conclui que o Executivo da Coligação PSD/PP, olha para os seus funcionários 
pela sua lealdade e essencialmente pelo seu zelo profissional, abdicando de que forma ou em 
que condições foram admitidos e nós  bem conhecemos os método então usados, igual 
tratamento não acontecia no passado. ----------------------------------------------------------------------
----  Também sabem os senhores vereadores do Partido Socialista que ao nosso Concelho foram 
anexadas mais duas freguesias, a Freguesia de Senhorim e a de Canas de Senhorim, implicando 
um aumento significativo dos deveres e atribuições do Município, que obrigatoriamente terão 
que ser cumpridos. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Com alguns remorsos e pesadelos, têm os actuais protagonistas do Partido Socialista falado 
em perseguição a funcionários! -----------------------------------------------------------------------------
---- O Partido Socialista deve deixar-se de demagogia política e desafiamo-los a identificar os 
perseguidos, não lançando poeira como há muito nos habituaram. ------------------------------------
---- Relembramos apenas uma das muitas das passagens da minha vida: uma bela manhã estava 
eu conjuntamente com dois amigos a tomar café na Pérola Doce em Nelas, um dos quais é um 
ilustre industrial deste concelho, passado alguns minutos esse mesmo industrial foi chamado 
ao gabinete do então Presidente para o repreender por esse facto. -----------------------------------
---- Isto para não falar das pressões que recaíram sobre o Executivo da Câmara Municipal de 
Mangualde aquando do meu regresso em 2001. ----------------------------------------------------------
---- O Partido Socialista no tocante a perseguições, tem um passado recente muito negro, como 
os perseguidos devidamente identificados, não conseguindo passar um atestado de insuficiência 
auditiva e visual aos concidadãos do Concelho de Nelas. ----------------------------------------------
---- Também sabem os vereadores do Partido Socialista que connosco não passarão como 
Pilatos. Pois, essa personagem, para os católicos apenas existiu no Novo Testamento. ------------
---- Por isso, nesta matéria e noutras que os senhores também sabem que nós sabemos, metam a 
viola no saco e vão pregar para outra freguesia.�--------------------------------------------------------- 
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 ORDEM DO DIA 

 
1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 
1.1.PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES - DESPACHO DE NOMEAÇÃO PARA 
CHEFE DE GABINETE DE APOIO PESSOAL - CONHECIMENTO  
---- Presente um Despacho da Senhora Presidente da Câmara, datado de 2 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da Câmara Municipal de 
Nelas, no uso da competência que me é conferida pela alínea c), do n.º 1, do artigo 73.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeio, em 
comissão de serviço, para Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal o Senhor Pedro Filipe dos 
Santos Alves, com efeitos a partir de 29 de Dezembro de 2006.� -------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou uma Declaração, datada de 
9 de Janeiro de 2007, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------
---- �Nomeação de Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal -----------------------------------------------
---- Relativamente ao assunto em referência não poderia deixar de reafirmar o seguinte: ---------
---- 1. A nomeação do aludido chefe de gabinete mais não constitui do que uma provocação e 
traição política da Sra. Presidente à a) história do concelho de Nelas, b) aos eleitores do 
concelho de Nelas, c) aos seus apoiantes eleitorais, d) aos quadros profissionais naturais ou 
residentes no Concelho de Nelas, e) aos trabalhadores da Câmara Municipal, f) aos seus 
vereadores em permanência, g) aos resultados eleitorais, h) ao orçamento, i) à independência e 
autonomia do concelho de Nelas e f) à sua inteligência política, capacidade, competência e 
apoio no concelho de Nelas.---------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Provocação e traição política à história do Concelho de Nelas porque não há memória de 
Presidente da Câmara, ter nomeado uma personalidade sem qualquer ligação ao concelho para 
tão elevadas funções; -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Provocação e traição política aos eleitores do concelho porque não foi nada disso que 
resultou dos compromissos eleitorais e porque o que se poderia esperar de uma Presidente da 
Câmara de Nelas, e não de outro sítio qualquer, era que procurasse na sua terra as melhores 
capacidades e talentos e não que passasse um atestado de menoridade a toda a gente; -------------
---- 4. Provocação e traição política aos seus apoiantes eleitorais porquanto a Sra. Presidente 
prometeu a quem se empenhou na sua candidatura e na sua eleição nomeação para o seu 
gabinete de apoio pessoal, juntamente com o seu actual vereador Manuel Marques, a saber: A 
Jorge Esteves para Chefe de Gabinete, a António Patrício para adjunto e a António Ferreira 
(Beto) para assessor; -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Provocação e traição política aos seus quadros técnicos existentes no concelho de Nelas 
porque desta forma e de facto lhes é passado um atestado de menor capacidade ou competência 
para ajudarem na gestão da principal instituição da sua terra; ------------------------------------------
---- 6. Provocação e traição política aos trabalhadores da Câmara porque nenhum nesta ocasião 
merece a confiança suficiente da Sra. Presidente para chefiar o seu gabinete de apoio pessoal; --



 
Fls.__________ 

Reunião de 09-01-2007 

 

4 

---- 7. Provocação e traição política aos seus vereadores porquanto  obrigaram a Sra. Presidente 
a procurar auxílio externo ao concelho de Nelas, não havendo, pois, no seu entendimento, na 
sociedade, nas empresas, nos partidos locais qualquer mais valia de gestão ou quadros; ----------
---- 8. Provocação e traição política aos resultados eleitorais porque esta nomeação não teve 
qualquer consideração pela base social de apoio à eleição, seja em termos de apoio político, seja 
de apoio concreto em determinadas freguesias; ----------------------------------------------------------
---- 9. Provocação e traição política ao orçamento municipal que assim se vê onerado com um 
encargo mensal superior a 3.500 � para pagar a alguém sem qualquer conhecimento do 
concelho de Nelas, das suas gentes, associações ou instituições, sem qualquer formação, 
conhecida, na área da gestão (em termos financeiros, administrativos, gestão de recursos 
humanos) ou noutra necessária para debelar os principais problemas que afligem o concelho de 
Nelas, como a manutenção do tecido industrial, as questões ambientais, etc; -----------------------
---- 10. Provocação e traição política à independência e autonomia do Município de Nelas 
porque esta nomeação prova o quão a Sra. Presidente é permeável às directivas da Distrital do 
PSD, que conseguiu ao fim de 14 meses aquilo que sempre tentou, ou seja, nomear um 
comissário político para controlar a Sra. Presidente, a gestão da Câmara de Nelas e o parceiro 
de coligação e seu vereador Manuel Marques; -----------------------------------------------------------
---- 11. Provocação e traição política à inteligência política da Sra. Presidente que desta forma 
confessa a sua incapacidade para gestão da autarquia com o que tem no concelho de Nelas em 
termos de quadros e apoios, indicando que nas próximas eleições autárquicas, do concelho de 
Nelas apenas se quer a ela própria, formando a sua equipa com quadros de outros concelhos, de 
preferência desconhecidos e que não ofusquem o seu brilho.� -----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques informou o seguinte:------------------
---- �Em aditamento ao conhecimento da Sra. Presidente de Câmara da nomeação do chefe de 
gabinete de apoio pessoal e para que conste e perdure os encargos com o gabinete de apoio 
pessoal relativos aos anos de 2000, 2005 e 2007 são os seguintes: 13.878,95 �; 12.245,31 � e 
12.686,80 �, respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------  

  
2 - OBRAS PÚBLICAS 

 
2.1.QUINTA DA RAPOSEIRA, EM CANAS DE SENHORIM - CONTRATO DE 
REQUALIFICAÇÃO URBANA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação, que a seguir se transcreve: ------------------------------
---- �Contrato de Requalificação Urbana da �Raposeira� em Canas de Senhorim. ------------------
---- 1. Objecto -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Propõe-se à Excelentíssima Câmara a aprovação do contrato e o cumprimento das 
inerentes obrigações e direitos do contrato em referência e cujo texto integral se junta à presente 
proposta, tendo em consideração o seguinte: -------------------------------------------------------------
---- 2. Enquadramento Legal --------------------------------------------------------------------------------
----  - A proposta teve em consideração os aspectos de enquadramento jurídico do contrato, 
designadamente a Lei das Finanças Locais (Lei n.º 42/98, de 06/08, art.º 19º/a), b), a Lei das 
Autarquias (Lei n.º 169/99, de 18/09, art.º 53º/2 e), o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/02, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04/06, (nomeadamente os artigos 
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44.º e seguintes e 116.º e seguintes) e o Regulamento Municipal de Taxas e Licenças, 
designadamente o disposto nos art.º 64.º e seguintes, 66.º e seguinte e 81.º. -------------------------
---- 3. Benefícios para o Interesse Público ----------------------------------------------------------------
---- - O contrato em questão salvaguarda, nomeadamente, os seguintes interesses públicos que 
cabe ao Município salvaguardar: ---------------------------------------------------------------------------
---- 3.1. Regularização do terreno actualmente, e desde 1998, utilizado para realização de feira 
mensal de Canas de Senhorim, ficando assim o Município com a área referida no contrato para 
o efeito e de forma definitiva destinado a equipamentos de utilização colectiva; -------------------
---- 3.2. Construção de um arruamento para acesso dos moradores da Rua Lage de Abril, em 
número já superior a 80 indivíduos e mais de 15 fogos; ------------------------------------------------
---- 3.3.Criação de condições para resolução futura da rede de saneamento básico para estes 
moradores e os moradores de toda a área envolvente à Escola Primária da Feira; ------------------
---- 3.4. Construção de arruamentos e possibilidade de edificação, para além da potencial receita 
própria futura em termos de tributos, contribuirá para requalificação de uma zona de expansão 
urbana natural da Vila de Canas de Senhorim, intervalando entre a construção espaços de 
utilização colectiva e zonas verdes, como acontece com o espaço destinado a zona verde a 
situar entre edificações e o cemitério da freguesia; ------------------------------------------------------
---- 3.5. O espaço em questão situa-se na zona da eventual principal futura ligação do IC 12 à 
Vila de Canas de Senhorim, caso este seja construído a norte desta vila, e em todo o caso na 
envolvente da circular poente a esta localidade, com ligação entre a Rotunda da estrada da 
Póvoa de Santo António e a futura Rotunda da Rua da Estação/Avenida dos Bombeiros 
Voluntários; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3.6.O espaço verde de utilização colectiva, que ocupará parcialmente o que foi durante 
décadas o campo de futebol da �Raposeira�, naquele local, valoriza a envolvente urbanística e 
qualidade de vida da vila de Canas de Senhorim, considerando até que nas suas proximidades se 
situam dois estabelecimentos de ensino e um Lar de Idosos (Escola Primária da Feira, Jardim de 
Infância Girassol e Lar Paroquial); -------------------------------------------------------------------------
---- 3.7. Além destas razões especiais acabadas de enunciar, acrescem as inerentes à 
circunstância do espaço em questão se situar na zona natural de expansão urbana de Canas de 
Senhorim decorrente em particular da sua rede viária e ferroviária.� ---------------------------------
---- Presentes também um Parecer Jurídico emitido pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro, datado de 13 de Novembro de 2006; uma informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 2 de Janeiro de 2007 e um Contrato de 
Requalificação Urbana referente à Quinta da Raposeira, em Canas de Senhorim, a celebrar 
entre o Município de Nelas e os Senhores António de Jesus Ramos, António Alberto Alexandre 
Paiva e Rui Miguel Ramos Carvalho, os quais ficam anexos a esta acta (Anexo I), fazendo dela 
parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Requalificação Urbana atrás 
referido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro 
apresentaram a Declaração de Voto, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------
---- �Quinta da Raposeira em Canas de Senhorim � Contrato de Requalificação Urbana � 
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Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente a concretização do Contrato de 
Requalificação Urbana da Quinta da Raposeira, em Canas de Senhorim, por considerarem este 
projecto de particular importância, pois resolve o problema da localização da feira de Canas de 
Senhorim, possibilita a implantação de uma importante zona verde, numa área de expansão 
urbana perspectivada por este projecto. -------------------------------------------------------------------
---- Recomendam que a Câmara tenha particular atenção a que: --------------------------------------
---- - Todos os projectos de loteamento que venham a ser apresentados no âmbito deste 
Contrato, tenham em consideração o PDM e as linhas orientadoras da sua próxima revisão; -----
---- - Os custos em que a autarquia vier a incorrer sejam rigorosamente controlados, tendo em 
conta o orçamento constante do referido Contrato; ------------------------------------------------------
---- - A responsabilidade da Autarquia cesse, ou seja claramente redefinida, quando se atingir a 
data limite de execução do projecto alvo deste Contrato.� ----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a Declaração de Voto que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �O contrato ora aprovado foi negociado, quantificado e apresentado a parecer da CCDR 
com a minha participação no período em que fui Vice-Presidente desta Autarquia.-----------------   
 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
3.1.TRANSPORTES ESCOLARES  - COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES 
PARA ALUNOS MATRICULADOS FORA DO CONCELHO � JANINE SOLANGE 
TAVARES DE FIGUEIREDO E MARYSE DA CUNHA BENTO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 2 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação de passes escolares para alunos matriculados fora do Concelho. -----------
---- Em resposta aos pedidos efectuados  pelos encarregados de educação das alunas Janine 
Solange Tavares de Figueiredo e de Maryse da Cunha Bento é dever deste Serviço informar V.ª 
Ex.ª que estas alunas foram encaminhadas para a Escola Secundária Alves Martins por 
orientação da Escola Secundária de Nelas que na altura da matrícula não previa a abertura do 
curso que as alunas pretendiam frequentar. ---------------------------------------------------------------
---- Assim sendo, apesar das alunas não preencherem os requisitos previstos no ponto 3, do 
artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, é convicção deste Serviço que o seu 
passe deve ser comparticipado em 50% da totalidade.---------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a comparticipação de 50% do valor do 
passe no transporte escolar das alunas Janine Solange Tavares de Figueiredo e Maryse da 
Cunha Bento, de acordo com o nº. 3, do artº. 3º., do Dec.Lei nº. 299/84, de 5 de Setembro, em 
virtude de se encontrarem matriculadas em áreas que não são leccionadas nas Escolas do 
Concelho de Nelas, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de 
Educação, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------- 
 3.2.TRANSPORTES ESCOLARES�COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR NA 
TOTALIDADE � PEDRO MIGUEL CRUZ 
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---- Presente uma carta  datada de 27 de Setembro de 2006, de Maria Antonieta Rocha, 
residente em Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Ex.mª. Srª. Presidente da Câmara Municipal de Nelas.--------------------------------------------
---- Venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª o pedido de ajuda para o passe de transporte para o 
meu filho Pedro Miguel Cruz que se encontra a tirar um curso profissional (que lhe dá 
equivalência ao 9,º ano) na Escola Secundária de Mangualde em virtude do mesmo curso não 
existir na Escola Secundária de Nelas. ---------------------------------------------------------------------
---- Esta mesma solicitação vem na sequência de eu ser trabalhadora da Johnson Controls e 
como é do vosso conhecimento a mesma estar em fase de encerramento e de eu não ter 
possibilidades de pagar o transporte visto ser uma mulher divorciada e com casa para pagar e 
com dois meus filhos a meu encargo.� --------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação datada de 24 de Novembro de 2006, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------
---- �No sentido de dar resposta ao solicitado pela Sr.ª Maria Antonieta Rocha, residente em 
Nelas, realizou-se entrevista à Encarregada de Educação do aluno Pedro Miguel Cruz e 
realizou-se visita domiciliária à habitação onde coabita todo o agregado familiar (3 elementos). 
---- Após avaliação sócio-económica agregado familiar, este Serviço averiguou que os únicos 
rendimentos que possuem é aquele que provém do trabalho da mão do aluno no valor de 
457,00�/mês e as ajudas, esporádicas, que o pai dá para as despesas correntes com os filhos. O 
filho mais velho trabalha com o pai, sem direito a remuneração e a mãe, trabalhadora da 
Johnson Controls recebeu a carta de despedimento da fábrica, desconhecendo qual será a sua 
situação profissional e económica a partir dessa data. ---------------------------------------------------
---- Acresce a isto, a prestação mensal que o agregado familiar tem com o empréstimo com a 
habitação no valor de 300 euros mensais.------------------------------------------------------------------
---- Deste modo, caso Vª. Exª. entenda, o encargo com o transporte escolar poderá ser suportado 
na totalidade pela Câmara Municipal, uma vez que a situação económica deste agregado 
familiar não é estável � para um agregado familiar onde existem 2 jovens e cuja vida se vai 
alterar a partir do momento em que a mãe ficar desempregada. .---------------------------------------
---- À consideração superior de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- Presente ainda uma informação datada de 2 de Janeiro de 2007, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação de passe -----------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com a informação enviada pelo Serviço de Acção Social da Câmara Municipal 
de Nelas informo Vª. Exª. que o Serviço Educativo concorda com a recomendação do mesmo, 
pelo que, caso Vª. Exª. entenda o encargo com o transporte escolar do aluno Pedro Miguel Cruz 
deverá ser comparticipado na sua totalidade. -------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a comparticipação na totalidade do valor 
do passe do transporte escolar do aluno Pedro Miguel Cruz, nos termos e de acordo com as 
informações da Técnica Superior de Serviço Social e da Técnica Superior de Educação, atrás 
descritas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
4 - SUBSÍDIOS 
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4.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE NELAS  
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 4 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Atribuição de subsídios aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Nelas. ---------------
---- Tendo os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Nelas solicitado à autarquia a 
atribuição de subsídios para aquisição de manuais escolares e material pedagógico para os 
alunos com carências económicas e para aquisição de material de expediente e limpeza para as 
salas dos jardins de infância e 1º. ciclo do ensino básico; e analisado o valor dos subsídios 
atribuídos no ano lectivo de 2005/2006 que perfaziam um total de 21.000 euros foi proposto 
pelo executivo camarário uma manutenção deste valor.-------------------------------------------------
---- Tomando em consideração o valor atribuído o Serviço Educativo propõe a seguinte 
distribuição: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Estando matriculados no presente ano lectivo cento e quarenta e seis  alunos carenciados 
no 1.º Ciclo no Concelho de Nelas, oitenta e sete (59,6%) no Agrupamento de Escolas Dr. 
Fortunato de Almeida e cinquenta e nove (40,4%) no Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim, o subsídio para aquisição de manuais escolares e material pedagógico deverá ser 
distribuído do seguinte modo: ------------------------------------------------------------------------------
---- a) Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida � quatro mil setecentos e sessenta e 
oito euros; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim � três mil duzentos e trinta e dois euros;-
---- 2) Encontrando-se sessenta e duas salas em funcionamento em ambos os ciclos, quarenta 
(64,5%) no Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida e vinte e duas no Agrupamento 
de Escolas de Canas de Senhorim (35,5%), o subsídio para aquisição de material de expediente 
e limpeza para as salas dos jardins de infância e 1º. ciclo do ensino básico deverá ser 
distribuído: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida � oito mil trezentos e oitenta e cinco 
euros; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim � quatro mil seiscentos e quinze euros.--
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos Agrupamentos de Escolas de Nelas e de 
Canas de Senhorim um subsídio, no total geral de 21.000  (vinte e um mil euros), distribuído 
conforme a seguir se indica: ---------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida: -----------------------------------------------
---- - Aquisição de materiais escolares � quatro mil setecentos e sessenta e oito euros; ------------
---- - Aquisição de material de expediente e limpeza � oito mil trezentos e oitenta e cinco euros. 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Aquisição de materiais escolares � três mil duzentos e trinta e dois euros; --------------------
---- - Aquisição de material de expediente e limpeza � quatro mil seiscentos e quinze euros, nos 
termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita.-----------  
  

5 - DIVERSOS 
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5.1.TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE DE UM ALVARÁ DO CEMITÉRIO 
MUNICIPAL DE NELAS. REQUERENTES: MARIA ADELAIDE DA CONCEIÇÃO 
ANTUNES, JOAQUIM AUGUSTO DOS SANTOS E JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS  
---- Presente uma declaração emitida por Maria Adelaide da Conceição Antunes, Joaquim 
Augusto dos Santos e José António dos Santos, que a seguir se transcreve: -------------------------
---------------------------------------------- �DECLARAÇÃO ----------------------------------------------
---- Maria Adelaide da Conceição Antunes, casada em regime de comunhão geral de bens com 
Eugénio do  Espírito Santo Antunes, natural de Nelas, residente em Ameixoeira � Lisboa, 
portadora do Bilhete de Identidade n.º 1642814, emitido em 21/02/1984, pelo SIC de Lisboa, 
Joaquim Augusto dos Santos, casado em regime de comunhão geral de bens com Maria 
Adosinda Ramos, natural de Nelas, residente em São João do Monte, freguesia de Senhorim �
portador do Bilhete de Identidade n.º 1523294, emitido em 28/03/1981 pelo SIC de Lisboa, e 
José António dos Santos, divorciado, natural de Nelas, residente em Lumiar � Lisboa, portador 
do Bilhete de Identidade n.º 1432804, emitido em 14/06/2000 pelo SIC de Lisboa, declaram 
abdicar dos direitos sobre a Sepultura n.º 26, sita no Talhão I, no Cemitério Municipal de Nelas, 
em favor de sua irmã Mariana Augusta dos Santos, viúva, natural de Nelas � Nelas e residente 
em Nelas, portadora do Bilhete de Identidade n.º 7223382, emitido em 14/03/1986 pelo SIC de 
Lisboa.� --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação do Sector de Taxas e Licenças desta Câmara Municipal, 
datada de 11 de Dezembro de 2006, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------
--- �Transmissão da titularidade de um alvará do Cemitério Municipal de Nelas. ------------------
---- Maria Adelaide da Conceição Antunes, casada em regime de comunhão geral de bens com 
Eugénio do  Espírito Santo Antunes, natural de Nelas, residente em Ameixoeira � Lisboa, 
portadora do Bilhete de Identidade n.º 1642814, emitido em 21/02/1984, pelo SIC de Lisboa, 
Joaquim Augusto dos Santos, casado em regime de comunhão geral de bens com Maria 
Adosinda Ramos, natural de Nelas, residente em São João do Monte, freguesia de Senhorim �
portador do Bilhete de Identidade n.º 1523294, emitido em 28/03/1981 pelo SIC de Lisboa, e 
José António dos Santos, divorciado, natural de Nelas, residente em Lumiar � Lisboa, portador 
do Bilhete de Identidade n.º 1432804, emitido em 14/06/2000 pelo SIC de Lisboa, e na 
qualidade de herdeiros de Rosalina da Conceição, declaram abdicar dos direitos sobre a 
Sepultura n.º 26, sita no Talhão I, no Cemitério Municipal de Nelas, em favor de sua irmã 
Mariana Augusta dos Santos, viúva, natural e residente em Nelas, e portadora do Bilhete de 
Identidade n.º 7223382, emitido em 14/03/1986 pelo SIC de Lisboa. --------------------------------
---- Em conformidade com o artigo 94.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o título dos direitos conferidos aos particulares por deliberação 
dos órgãos autárquicos ou decisão dos seus titulares é um alvará expedido pelo respectivo 
Presidente. Nos termos previstos no artigo 68.º, n.º 2, alínea r) do referido diploma, é da 
competência do Presidente da Câmara conceder terrenos nos cemitérios propriedade do 
município para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas, cuja concessão é titulada por alvarás. 
---- De acordo com o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas, Licenças, 
Autorizações, Compensações e Prestação de Serviços Municipais/Tabela de taxas, os direitos 
dos concessionários de terrenos ou de jazigos não poderão ser transmitidos por actos inter vivos 
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sem autorização municipal, estando ainda obrigados ao pagamento de 50% das taxas de 
concessão de terrenos que estiverem em vigor relativas à área do jazigo, porquanto não se vê 
inconveniente no deferimento da petição. -----------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento da concessão da sepultura 
n.º 26, sita no Talhão I, no Cemitério Municipal de Nelas, em nome de Maria Adelaide da 
Conceição Antunes, Joaquim Augusto dos Santos e José António dos Santos, na qualidade de 
herdeiros de Rosalina da Conceição para o nome de sua irmã Mariana Augusta dos Santos, 
viúva, natural e residente em Nelas, e portadora do Bilhete de Identidade n.º 7223382, emitido 
em 14/03/1986 pelo SIC de Lisboa, nos termos e de acordo com a informação do Sector de 
Taxas e Licenças, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------  
5.2.DIRECÇÃO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS - NOTIFICAÇÃO DO RELATO 
- GERÊNCIA DE 1999 
---- Presente o ofício n.º 16206, datado de 22 de Dezembro de 2006, da Direcção Geral do 
Tribunal de Contas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Notificação do relato � Gerência de 1999. ----------------------------------------------------------
---- Em cumprimento do despacho do Excelentíssimo Senhor Juiz Conselheiro da Área exarado 
nos autos à margem identificados, fica V.ª Ex.ª por este acto notificado, na qualidade de actual 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, para,  querendo, se pronunciar no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da assinatura do aviso de recepção, relativamente 
às situações mencionadas no relato de verificação interna da presente conta, do qual se remete 
fotocópia autenticada, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 13.º da Lei n.º 98/97, 
de 26 de Agosto e de acordo com a Resolução n.º 06/03 � 2.ª Secção, publicada no D.R. II 
Série, n.º 25, de 30 de Janeiro de 2004.--------------------------------------------------------------------
---- Assim poderá V.ª Ex.ª confirmar e/ou informar as situações constantes do relato acima 
mencionado bem como as suas valorações técnico-contabilísticas e qualificações jurídicas e, 
pronunciar-se sobre a opinião dos serviços.� -------------------------------------------------------------
---- Em anexo envia o Relato de Verificação Interna de Contas � Município de Nelas. Processo 
n.º 1617/1999, Gerência de 01/01/1999 a 31/12/1999. --------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
 5.3.AGRUPAMENTO VERTICAL DE CINFÃES � EB 2/3 DE CINFÃES - 
COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA PORTADORA DE 
DEFICIÊNCIA � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício datado de 19 de Dezembro de 2006, do Agrupamento Vertical de 
Cinfães � Escola EB 2/3 de Cinfães, que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �Comemorações do Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência. --------------------
---- O Núcleo dos Apoios Educativos do Agrupamento Vertical das Escolas de Cinfães vem por 
este meio agradecer a V.ª Ex.ª a participação do animador Carlos Henriques que muito 
dignificou as nossas actividades. ---------------------------------------------------------------------------
---- Junto enviamos um CD com fotografias e um relatório do número de alunos participantes 
no Atelier �Apelo aos Sentidos� dinamizado pelo referido técnico.� ---------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
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 5.4.PROTOCOLO ESTABELECIDO ENTRE A RÁDIO VOZ DE MANGUALDE E O 
MUNICÍPIO DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta datada de 4 de Janeiro de 2007, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
---- �Á face do sucedido em anos anteriores e atendendo: ----------------------------------------------
---- 1 � À implantação da Emissora Rádio Voz Mangualde, na Região; ------------------------------
---- 2 � À reciproca colaboração  entre esta autarquia e a emissora referida ao longo dos últimos 
anos que tem contribuído para a divulgação das suas actividades e eventos em toda a Região 
Centro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � Ao facto de a Rádio Voz de Mangualde ser o órgão radiofónico que dá a cobertura  mais 
ampla aos eventos desportivos do concelho, com destaque particular para a emissão directa de 
relatos de todos os jogos do Sport Lisboa e Nelas. ------------------------------------------------------
---- Propõe-se à Câmara que delibere no sentido de aprovar o Contrato de Publicidade que se 
anexa.�----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também um Contrato de Publicidade celebrado entre o Município de Nelas e a 
Rádio Voz de Mangualde, CRL � Departamento Comercial, que a seguir se transcreve:-----------
---- �Entre a Rádio Voz de Mangualde, CRL, com sede na Avª. Conde D. Henrique, Bloco 4 � 
r/ch B, na cidade de Mangualde e o Município de Nelas, ficam acordados os seguintes termos 
contratuais:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � A Rádio Voz de Mangualde obriga-se à difusão do material publicitário nos dias e horas 
contratados com o segundo outorgante, pelo montante referido neste contrato.----------------------
---- 2 � O segundo outorgante pagará no prazo de 15 dias da data da factura, o montante da 
mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 2.1. � Quando se verificarem atrasos nos pagamentos, a RVM reserva-se o direito de 
suspender automaticamente a divulgação publicitária, até à liquidação do montante da dívida.---
---- 3 � A RVM reserva-se o direito de não aceitar a divulgação de material publicitário que 
colida com os princípios estatutários, quer da Cooperativa quer de qualquer Associação a que a 
mesma se encontre ligada por vínculo associativo.-------------------------------------------------------
---- 4 � Em caso de não difusão por motivos de avaria técnica ou por qualquer outro motivo 
considerado de força maior, não haverá qualquer direito a indemnização.----------------------------
---- - 4.1. � Sempre que se justifique alterar o horário de passagem do material publicitário em 
causa, o mesmo rodará para o horário mais próximo.----------------------------------------------------
---- 5 � Todo o material publicitário produzido e gravado nesta emissora é propriedade da 
mesma e a sua utilização ou reprodução dependerá sempre de autorização prévia.------------------
---- 6 � O presente contrato pode ser revisto, por manifesto desejo de qualquer uma das partes, 
até 15 dias antes do seu términus.---------------------------------------------------------------------------
---- - 6.1. - A anulação do presente contrato não dará direito a qualquer indemnização.------------
---- 7 � Em caso de litígio, o foro competente é o da Comarca de Mangualde, com exclusão de 
qualquer outro.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Campanha � Desporto/Cultura. Início em 02 de Setembro de 2006. Fim em 30 de Maio de 
2007. � Divulgação: Feira do Vinho; Carnaval; Outros eventos. --------------------------------------
---- Valor total do contrato � 3.775,20 � (três mil setecentos e setenta e cinco euros e vinte 
cêntimos).�-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Publicidade celebrado entre o 
Município de Nelas e a Rádio Voz de Mangualde, CRL � Departamento Comercial, atrás 
descrito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.5. PROTOCOLO ESTABELECIDO ENTRE A FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO E 
O MUNICÍPIO DE NELAS, A FIM DE MINORAR OS IMPACTOS DO 
ENCERRAMENTO DA FIRMA JOHNSON CONTROLS � CONHECIMENTO 
---- Presente um Protocolo celebrado entre a Fundação Bissaya Barreto e o Município de Nelas 
com o objectivo de minorar os impactos do encerramento da Firma Johnson Controls, o qual 
fica anexo a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
 

 6 � CONTABILIDADE 
 

6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Dezembro de 2006, no total de 864.152,52 � (oitocentos e sessenta e quatro 
mil cento e cinquenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 67.691,13 � (sessenta e sete mil seiscentos e noventa e um euros e 
treze cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela 
Secção de Contabilidade.------------------------------------------------------------------------------------- 
 6.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2006 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2006, n.ºs 21, 22, 23 e 24 e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2006, n.ºs 18, 19 e 20, as 
quais ficam anexas a esta acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.---------------------------- 
 6.3.ENCARGOS DE ANOS ANTERIORES - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos encargos que transitaram 
dos anos anteriores, constantes do documento elaborado pelo Sector de Contabilidade, o qual 
fica anexo à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------- 
 6.4.FUNDOS PERMANENTES � CONSTITUIÇÃO 
---- Nos termos do nº. 2.9.10.11, do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, 
aprovado pelo Dec.Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei nº. 162/99, de 14 de Setembro, pelo Dec. Lei nº. 315/2000, de 2 de 
Dezembro e pelo Dec. Lei nº. 84-A/2002, de 5 de Abril, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar a constituição de dois fundos de maneio, um, no valor de 1.000 � (mil euros), visando 
o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, cujo titular é o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, e outro, no valor de 100 � (cem euros), visando o 
pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis relacionadas com o Notário Privativo 
desta Câmara Municipal, cujo titular é a Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
Drª. Maria Odete Sousa Pissarra.----------------------------------------------------------------------------  
6.5.PAGAMENTOS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS URGENTES 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar genericamente todas as despesas correntes 
inerentes ao funcionamento dos Serviços Municipais, destacando-se: --------------------------------
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---- Pagamento das remunerações ao pessoal ao serviço do Município; trabalho extraordinário 
nocturno e em dias de descanso semanal, descanso complementar e feriados; combustíveis e 
lubrificantes; transportes escolares; seguros; comparticipações ao Gabinete de Apoio Técnico 
de Viseu; renda de prédios; despesas com a expedição de correio e com as telecomunicações; 
despesas de expedição dos filmes exibidos no Cine-Teatro; honorários dos peritos em vistorias; 
EDP - Electricidade do Centro, S.A., compra de cimento; senhas de presença aos Vereadores e 
Membros da Assembleia Municipal; transferências correntes para as Juntas de Freguesia; 
pagamento de despesas com a bombagem de água, todos os pagamentos provenientes de 
deliberações anteriormente tomadas e ainda pagamentos decorrentes da imposição da lei, 
fixando-se do dia vinte ao dia vinte e três de cada mês a data para pagamento das remunerações 
certas e permanentes do Pessoal.---------------------------------------------------------------------------- 
 6.6.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO � EDUCATIVA � 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 2 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- ---
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras.---------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exªs. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira, 
Carvalhal Redondo e Vilar Seco, referentes aos anos lectivos de 2006/2007:------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Santar: Setembro de 2006 � 119,25 � (cento e dezanove euros e 
vinte e cinco cêntimos); Outubro de 2006 �166,50 � (cento e sessenta e seis euros e cinquenta 
cêntimos); Novembro de 2006 � 186,75 � (cento e oitenta e seis euros e setenta e cinco 
cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- -  Jardim de Infância de Moreira: Setembro de 2006 � 94,50 � (noventa e quatro euros e 
cinquenta cêntimos); Outubro de 2006 � 263,25 � (duzentos e sessenta e três euros e vinte e 
cinco cêntimos); Novembro de 2006 � 306,00 � (trezentos e seis euros); ----------------------------
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Setembro de 2006 � 175,50 � (cento e setenta e cinco 
euros e cinquenta cêntimos); Outubro de 2006 � 357,75 � (trezentos e cinquenta e sete euros e 
setenta e cinco cêntimos); Novembro de 2006 � 364,50 � (trezentos e sessenta e quatro euros e 
cinquenta cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Setembro de 2006 � 213,75 � (duzentos e treze euros e 
setenta e cinco cêntimos); Outubro de 2006 � 362,25 � (trezentos e sessenta e dois euros e vinte 
e cinco cêntimos); Novembro de 2006 � 434,25 � (quatrocentos e trinta e quatro euros e vinte e 
cinco cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- -  Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Setembro de 2006 � 220,50 � (duzentos e vinte 
euros e cinquenta cêntimos); Outubro de 2006 � 416,25 � (quatrocentos e dezasseis euros e 
vinte e cinco cêntimos); Novembro de 2006 � 400,50 � (quatrocentos euros e cinquenta 
cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Setembro de 2006 � 123,75 � (cento e vinte e três euros 
e setenta e cinco cêntimos); Outubro de 2006 � 236,25 � (duzentos e trinta e seis euros e vinte e 
cinco cêntimos); Novembro de 2006 � 272,25 � (duzentos e setenta e dois euros e vinte e cinco 
cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Total: 4.731,75 � (quatro mil setecentos e trinta e um euros e setenta e cinco cêntimos).-----
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Setembro de 2006 � 132,00 � (cento e trinta e dois euros); 
Outubro de 2006 � 338,00 � (trezentos e trinta e oito euros); Novembro de 2006 � 334,00 � 
(trezentos e trinta e quatro euros); --------------------------------------------------------------------------
---- Total: 804,00 � (oitocentos e quatro euros).----------------------------------------------------------
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- -  Jardim de Infância de Nelas: Setembro de 2006 � 478,40 � (quatrocentos e setenta e oito 
euros e quarenta cêntimos); Outubro de 2006 � 899,20 � (oitocentos e noventa e nove euros e 
vinte cêntimos); Novembro de 2006 � 878,40 � (oitocentos e setenta e oito euros e quarenta 
cêntimos); Dezembro de 2006 � 464,00 � (quatrocentos e sessenta e quatro euros);----------------
---- Total: 2.720,00 � (dois mil setecentos e vinte euros).-----------------------------------------------
---- Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim: --------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Setembro de 2006 � 61,60  � (sessenta e um 
euros e sessenta cêntimos); Outubro de 2006 � 679,80 � (seiscentos e setenta e nove euros e 
oitenta cêntimos); Novembro de 2006 � 765,60 � (setecentos e sessenta e cinco euros e sessenta 
cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Setembro de 2006 � 240,30 � (duzentos e quarenta 
euros e trinta cêntimos); Outubro de 2006 � 442,80 � (quatrocentos e quarenta e dois euros e 
oitenta cêntimos); Novembro de 2006 � 521,10 � (quinhentos e vinte e um euros e dez 
cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Total: 2.711,20 � (dois mil setecentos e onze euros e vinte cêntimos).�--------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas para a Santa Casa da Misericórdia 
de Santar, para a Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo, para a Escola 
Secundária de Nelas e para o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim.--------------------  
6.7.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 2 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- ---
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho --------------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este Serviço sugere para apreciação de Vªs. Exªs. e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas de 
Folhadal, Nelas, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira e Canas de Senhorim, referentes ao ano lectivo 
de 2006/2007:--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
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---- - Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Moira: Setembro de 2006 � 94,50 � (noventa e quatro 
euros e cinquenta cêntimos); Outubro de 2006 � 182,25 � (cento e oitenta e dois euros e vinte e 
cinco cêntimos); Novembro de 2006 � 285,75 � (duzentos e oitenta e cinco e euros e setenta e 
cinco cêntimos);-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- -  Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Aguieira: Outubro de 2006 � 162,00 � (cento e 
sessenta e dois euros); Novembro de 2006 � 184,50 � (cento e oitenta e quatro euros e 
cinquenta cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------------
---- -  Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Vila Ruiva: Outubro de 2006 � 375,75 � (trezentos e 
setenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos); Novembro de 2006 � 567,00 � (quinhentos e 
sessenta e sete euros); ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Total: 1.851,75 � (mil oitocentos e cinquenta e um euros e setenta e cinco cêntimos); --------
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- -  Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Folhadal: Setembro de 2006 � 96,00 � (noventa e 
seis euros); Outubro de 2006 � 478,00 � (quatrocentos e setenta e oito euros); Novembro de 
2006 � 448,00 � (quatrocentos e quarenta e oito euros); ------------------------------------------------
---- Total: 1.022,00 � (mil e vinte e dois euros). --------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Nelas � Serra da Estrela: Setembro de 2006 � 188,80 
� (cento e oitenta e oito euros e oitenta cêntimos); Outubro de 2006 � 1.227,20 � (mil duzentos 
e vinte e sete euros e vinte cêntimos); Novembro de 2006 � 1.172,80 � (mil cento e setenta e 
dois euros e oitenta cêntimos); Dezembro de 2006 � 446,40 � (quatrocentos e quarenta e seis 
euros e quarenta cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------
---- Total: 3.035,20 � (três mil trinta e cinco euros e vinte cêntimos). --------------------------------
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Canas de Senhorim � Feira: Outubro de 2006 � 
1.771,20 � (mil setecentos e setenta e um euros e vinte cêntimos); Novembro de 2006 � 
1.854,90 � (mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e noventa cêntimos); -------------------------
---- - Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Canas de Senhorim � Fojo: Outubro de 2006 � 
1.007,10 � (mil e sete euros e dez cêntimos); Novembro de 2006 � 990,90 � (novecentos e 
noventa euros e noventa cêntimos); ------------------------------------------------------------------------
---- Total: 5.624,10 � (cinco mil seiscentos e vinte e quatro euros e dez cêntimos).-----------------
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do Primeiro Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2006/2007): --------------------------------------
---- - Setembro de 2006 � 307,62 � (trezentos e sete euros e sessenta e dois cêntimos); Outubro 
de 2006 � 831,12 � (oitocentos e trinta e um euros e doze cêntimos); Novembro de 2006 � 
943,63 � (novecentos e quarenta e três euros e sessenta e três cêntimos); Dezembro de 2006 � 
381,02 � (trezentos e oitenta e um euros e dois cêntimos). ---------------------------------------------
---- Total: 2.463,39 � (dois mil quatrocentos e sessenta e três euros e trinta e nove cêntimos). ---
----  A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas para a Santa Casa da Misericórdia 
de Santar, para a Associação do Folhadal - Centro Social, Cultural e Recreativo, para a Escola 
Secundária de Nelas, para o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim e para o 
Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, de Nelas.---------------------------- ------------ 
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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 
---- 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 18 de Dezembro de 2006 e 29 de Dezembro de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo V), 
fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
---- 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 18 de Dezembro de 2006 e 29 de Dezembro de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), 
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 
---- 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 18 de Dezembro de 2006 e 29 de 
Dezembro de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo VII), 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 
---- 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 18 
de Dezembro de 2006 e 29 de Dezembro de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo VIII), 
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 
---- 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 
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termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre 21 de Dezembro de 2006 e 04 de Janeiro de 2007, a qual fica anexa à acta 
(Anexo IX), fazendo dela parte integrante.---------------------------------------------------------------- 
 7.4.PEDIDO DE CLASSIFICAÇÃO DA �QUINTA DA VITÓRIA� COMO SÍTIO DE 
INTERESSE MUNICIPAL. LOCAL: QUINTA DA VITÓRIA, NA URGEIRIÇA, 
FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: ANTÓNIO AUGUSTO 
DIAS OLIVEIRA  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 2 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de classificação da �Quinta da Vitória� como sítio de interesse municipal. Local: 
Quinta da Vitória, na Urgeiriça, freguesia de Canas de Senhorim. Requerente: António Augusto 
Dias Oliveira. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Informação: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Deu-se a abertura da proposta da eventual classificação como Sítio de Interesse 
Municipal da Quinta da Vitória, em Canas de Senhorim, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 
107/2001, de 08/09, conforme o deliberado em Reunião de Câmara de 12/03/2003. ---------------
---- 2. Foi feita a audiência prévia dos interessados, através da afixação de um edital publicado 
no Jornal Local, na Junta de Freguesia e afixação nos Paços do Concelho. --------------------------
---- 3. Decorrido o prazo de audiência prévia (terminou em 05/12/2006), sem qualquer 
reclamação ou manifestação, o processo encontra-se em condições de ser finalizado, de acordo 
com o artigo 29.º da Lei n.º 107/2001, de 08/09. ---------------------------------------------------------
----  II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim, caso V.ª Ex.ª concorde com a classificação, deverá ser emitido o edital final, 
conforme minuta em anexo, que será enviado para o requerente, para o IPPAR e publicado num 
jornal local e num dos mais lidos da região, de acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 29.º da lei 
citada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Os efeitos da decisão produzem-se a partir da data da notificação da mesma às pessoas 
directamente interessadas, de acordo com o n.º 3 do artigo 29.º. --------------------------------------
---- 3. Deverá ser enviada cópia da publicação nos dois jornais ao IPPAR para efeitos de 
registo, de acordo com o n.º 4 do artigo 94.º.� ------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de classificação 
da �Quinta da Vitória� como sítio de interesse municipal, sita na Quinta da Vitória, na 
Urgeiriça, freguesia de Canas de Senhorim, em que é requerente António Augusto Dias 
Oliveira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

8 � OUTROS ASSUNTOS 
 

8.1.RESPOSTA AO REQUERIMENTO DOS SENHORES VEREADORES DO 
PARTIDO SOCIALISTA 
---- Presente uma informação do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, datada 
de 9 de Janeiro de 2007, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------
---- �Resposta ao Requerimento dos Senhores Vereadores do Partido Socialista: -------------------
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---- Depois da informação dos Serviços cumpre-me responder o seguinte: --------------------------
---- Beneficiação do Complexo Desportivo de Canas de Senhorim: ------------------------------
---- - Material ----------------------------------------------------------------------------- 27.719,30 euros; 
---- - Mão de obra (adjudicada) ---------------------------------------------------------- 5.958,04 euros; 
---- Escola 1.º Ciclo de Vila Ruiva: -----------------------------------------------------------------------
---- - Material ------------------------------------------------------------------------------ 3.747,15 euros; 
---- Construção do PT junto às Piscinas em Nelas: ---------------------------------------------------
---- - Material --------------------------------------------------------------------------------- 851,03 euros; 
---- Jardim de Infância de Vila Ruiva: ------------------------------------------------------------------
---- - Material --------------------------------------------------------------------------------- 584,23 euros; 
---- Ampliação da Cozinha dos Bombeiros Voluntários de Nelas: --------------------------------
---- - Material ------------------------------------------------------------------------------ 3.059,53 euros; 
---- - Banca de cozinha ---------------------------------------------------------------------- 367,84 euros; 
---- Iluminação da Capela da Sr.ª do Viso em Carvalhal Redondo -------------- 177,00 euros. 
---- Nota: Estes valores reportam-se à data de 30 de Novembro de 2006.� -------------------------  
  

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

_______________________________________ 
 


