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ACTA Nº. 21 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE NELAS, REALIZADA  EM NOVE DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E SETE 

 
---- Aos nove dias do mês de Outubro 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com quatro votos favoráveis da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Dr. Manuel da Conceição 
Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e dois votos contra dos Senhores 
Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, a acta 
da reunião ordinária realizada em 25 de Setembro de 2007, a qual tinha sido aprovada em 
minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. -----------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues apresentaram a Declaração de Voto, que a seguir se transcreve: -------------------------
---- �Votamos contra a acta da reunião de 25 de Setembro, porque a mesma não reproduz o que 
se passou na referida reunião, nomeadamente das razões que levaram o Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques a exibir um documento do Partido Socialista e do que então foi dito. -----------
---- Sobre este assunto, requeremos que seja anexada a esta declaração de voto, uma declaração 
que será feita no período de antes da ordem do dia de hoje.� ------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral apresentou a Declaração 
atrás referida, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------
---- �Em reunião de 11 de Setembro, a Senhora Presidente apresentou à Câmara uma declaração 
em que informava terem sido arquivadas pelo Ministério Público �� denúncias e infâmias 
levantadas acerca de um conjunto de acções��, entre elas �Uso do salão nobre para festas de 
aniversário da Presidente e dos Vereadores�. -------------------------------------------------------------
---- Porque a utilização do Salão Nobre para estes fins tinha sido alvo de um protesto, que os 
vereadores do Partido Socialista apresentaram em devido tempo, entenderam, nesta ocasião, 
reafirmar que, embora tal utilização pudesse não configurar um crime, a consideravam ética e 
moralmente reprovável, pelo que mantinham o protesto. -----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques argumentou que os vereadores do PS haviam  
declarado que a utilização do salão nobre para estes fins era um crime, ao que eu próprio 
respondi que isso era mentira, que a declaração apresentada não referia esses termos. ------------
---- A meu pedido foi exibida a acta da reunião em que esse protesto foi apresentado (12 de 
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Dezembro de 2006), tendo-se concluído que da mesma não constava qualquer referência a 
�crime� ou �ilegalidade�, sendo portanto mentirosa a acusação do Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Eis o teor do referido protesto: -------------------------------------------------------------------------
---- �Considerando que a utilização abusiva dos meios da autarquia para benefício pessoal, 
configura situações irregulares, ética e moralmente reprováveis, os vereadores do Partido 
Socialista protestam contra a prática que o actual executivo tem vindo a promover, de 
realização de festas particulares, a pretexto de comemoração de aniversários de autarcas, 
nomeadamente da Senhora Presidente e de um dos vereadores em regime de permanência, 
utilizando para tal o salão nobre da Câmara Municipal, revelando essa prática um grave 
aviltamento e desrespeito pela instituição, falta de sentido de responsabilidade e abuso de poder 
intoleráveis. � --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Na sequência deste incidente, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques declarou que tinha 
em seu poder um documento assinado pelo Vereador Adelino Amaral, em que era pedida a 
demissão de um Senhor Inspector da IGAT, ao que respondi que isso só podia ser mentira, pois 
esse nunca foi nem é a sua postura e a sua forma de fazer política. -----------------------------------
---- Na reunião de 25 de Setembro, fazendo uso do seu estilo provocador e demagógico, o 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques exibiu, requerendo que o mesmo fosse incluído na acta e 
publicitado a várias entidades, o documento em que, supostamente era pedida a demissão do 
Inspector Abrantes Mendes. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Sendo um documento interno do Partido Socialista, a que o Senhor Vereador Manuel 
Marques teve acesso, pelas funções que desempenhou como adjunto do então Presidente da 
Câmara, Dr. José Correia, classificamos este gesto de baixa política, de delação, calúnia e 
provocação puras, abusando da confiança que o então Presidente da Câmara nele depositava 
como seu mais próximo colaborador. ----------------------------------------------------------------------
---- E está completamente descontextualizado pois que foi elaborado há cerca de doze anos, 
numa altura em que o executivo da Câmara e industriais do Concelho eram acusados de 
comportamentos menos honrosos pelas estruturas do PSD e seus comissários. ---------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques refere muitas vezes que ele também esteve na luta 
pela defesa da honra dos autarcas e dos industriais. -----------------------------------------------------
---- Agora percebe-se de que forma. -----------------------------------------------------------------------
---- Mas, de uma leitura atenta do referido documento, verifica-se que não era pedida a 
demissão de ninguém, tão só se pedia uma audiência ao Secretário Geral e ao Presidente da 
Federação de Viseu, para esclarecimentos das dúvidas que pudessem existir, mesmo da própria 
Federação Distrital do PS, sobre o comportamento dos autarcas e dos industriais do concelho de 
Nelas e  para desmascarar a campanha caluniosa que contra eles foi lançada.� ---------------------
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com quatro votos favoráveis da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Dr. Manuel da Conceição 
Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e dois votos contra dos Senhores 
Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, a acta 
da reunião extraordinária realizada em 28 de Setembro de 2007, a qual tinha sido aprovada em 
minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. -----------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
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Rodrigues declararam que votaram contra a referida acta porque os parágrafos n.º 2 da página 5 
e n.ºs 4 e seguintes da página 7 não correspondem ao que se passou na reunião. ------------------- 
 

 SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 701.618,54 � (setecentos e um mil seiscentos e 
dezoito euros e cinquenta e quatro cêntimos); - De operações extra orçamentais: 172.461,37 � 
(cento e setenta e dois mil quatrocentos e sessenta e um euros e trinta e sete cêntimos). ---------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de Nelas e a Escola Profissional da 
Serra da Estrela, de Seia � Curso Profissional �Topógrafo-Geómetra� � Conhecimento; ---------- 
---- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim � Atribuição de 
subsídio � Aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que cada vez menos 
entendia o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, o qual queria garantias de que a 
instalação dos Julgados de Paz em Nelas não extinguia o Tribunal Judicial de Nelas e que 
ficava triste pelo facto dos Deputados da Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de 
Viseu, do Partido Socialista, não o informarem daquilo que estava previsto para o concelho de 
Nelas, apesar de ter andado a passear com eles na Feira do Vinho do Dão. --------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral respondeu que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques andava a passear com pessoas que querem a destruição do 
concelho de Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral no sentido de saber quantos subsídios é que as Câmaras anteriores 
do Partido Socialista tinham deliberado e não tinham pago, que nessa altura tinha apenas 
funções de adjunto e que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral confundia a árvore 
com a floresta, o qual, sim, tinha responsabilidades nos anteriores executivos socialistas. --------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que o Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques nunca chamou a atenção dos erros do anterior executivo quando 
era vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que o Senhor Vereador Dr. 
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Manuel da Conceição Marques, embora agora invoque os erros do passado, mas, de facto, 
desde 1994 que pertencia ao executivos anteriores e andou ombro a ombro com o anterior 
presidente da Câmara, que era mais que um vereador, que era o homem de confiança do Partido 
Socialista e que agora soava estranho o seu discurso, que havia erros do passado para corrigir 
no futuro, que quando lhe interessava o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques ia buscar o 
passado, quando não lhe interessava não o invocava. Mais declarou que o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral estava numa posição difícil, pois por um lado era do partido do 
Governo, e por outro lado tinha de estar a par  das estratégias da Câmara. Reafirmou que o 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, em executivos anteriores, era um homem 
de confiança do Partido Socialista e propunha que ele respondesse às críticas com respostas 
materiais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques concordou, mas respondeu que nessa altura mais 
responsabilidade tinha o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral que não chamava a 
atenção dos erros do Partido Socialista e do Senhor Dr. José Lopes Correia, e que por um lado 
não se podia estar contra o referido Senhor e por outro lado acompanha-lo e defender as suas 
ideias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que os Vereadores do Partido 
Socialista não representavam o Governo, que representavam os eleitores do concelho de Nelas e 
que não tinha acesso privilegiado ao Governo. Declarou também, em relação às referências ao 
passado, que quem insistia no argumento do passado é porque não tinha mais nada que dizer. ---
---- A Senhora Presidente declarou que, desde que os Senhores Vereadores do Partido Socialista 
não boicotassem os assuntos e não desajudassem o Executivo, para ela já era muito bom. --------
---- O Senhor Vereado Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que achava extraordinário os 
Senhores Vereadores do Partido Socialista não saberem nada acerca dos julgados de paz. --------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que quando o Partido Socialista é 
governo trabalha desligado da Assembleia da República. ----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que esta Câmara só tinha a 
ganhar se os Senhores Vereadores do Partido Socialista tivessem ligação estreita com o 
Governo, a não ser que por intermédio do Partido Socialista não venha nada para o concelho de 
Nelas e que os Senhores Deputados Miguel Ginestal e José Junqueiro deviam informar os 
Senhores Vereadores do Partido Socialista do que havia para o concelho de Nelas. ----------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que ter contactos com esses dois 
Senhores Deputados não era ter nenhuma relação privilegiada com membros do Governo. ------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que o Concelho de Nelas 
merecia todo o jogo de influências para virem coisas boas para o concelho. ------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que, mesmo em relação aos 
órgãos máximos do Partido Socialista, quando há discordância com o Governo, os Vereadores 
do Partido Socialista estavam do lado dos autarcas. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral apresentou a Declaração, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Em reunião de 11 de Setembro, a Senhora Presidente apresentou à Câmara uma declaração 
em que informava terem sido arquivas pelo Ministério Público �� denúncias e infâmias 
levantadas acerca de um conjunto de acções��, entre elas �Uso do salão nobre para festas de 
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aniversário da Presidente e dos Vereadores�. -------------------------------------------------------------
---- Porque a utilização do Salão Nobre para estes fins tinha sido alvo de um protesto, que os 
vereadores do Partido Socialista apresentaram em devido tempo, entenderam, nesta ocasião, 
reafirmar que, embora tal utilização pudesse não configurar um crime, a consideravam ética e 
moralmente reprovável, pelo que mantinham o protesto. -----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques argumentou que os vereadores do PS haviam  
declarado que a utilização do salão nobre para estes fins era um crime, ao que eu próprio 
respondi que isso era mentira, que a declaração apresentada não referia esses termos. ------------
---- A meu pedido foi exibida a acta da reunião em que esse protesto foi apresentado (12 de 
Dezembro de 2006), tendo-se concluído que da mesma não constava qualquer referência a 
�crime� ou �ilegalidade�, sendo portanto mentirosa a acusação do Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Eis o teor do referido protesto: -------------------------------------------------------------------------
---- �Considerando que a utilização abusiva dos meios da autarquia para benefício pessoal, 
configura situações irregulares, ética e moralmente reprováveis, os vereadores do Partido 
Socialista protestam contra a prática que o actual executivo tem vindo a promover, de 
realização de festas particulares, a pretexto de comemoração de aniversários de autarcas, 
nomeadamente da Senhora Presidente e de um dos vereadores em regime de permanência, 
utilizando para tal o salão nobre da Câmara Municipal, revelando essa prática um grave 
aviltamento e desrespeito pela instituição, falta de sentido de responsabilidade e abuso de poder 
intoleráveis. � --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Na sequência deste incidente, o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques declarou que tinha 
em seu poder um documento assinado pelo Vereador Adelino Amaral, em que era pedida a 
demissão de um Senhor Inspector da IGAT, ao que respondi que isso só podia ser mentira, pois 
esse nunca foi nem é a sua postura e a sua forma de fazer política. -----------------------------------
---- Na reunião de 25 de Setembro, fazendo uso do seu estilo provocador e demagógico, o 
Senhor Vereador Dr. Manuel Marques exibiu, requerendo que o mesmo fosse incluído na acta e 
publicitado a várias entidades, o documento em que, supostamente era pedida a demissão do 
Inspector Abrantes Mendes. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Sendo um documento interno do Partido Socialista, a que o Senhor Vereador Manuel 
Marques teve acesso, pelas funções que desempenhou como adjunto do então Presidente da 
Câmara, Dr. José Correia, classificamos este gesto de baixa política, de delação, calúnia e 
provocação puras, abusando da confiança que o então Presidente da Câmara nele depositava 
como seu mais próximo colaborador. ----------------------------------------------------------------------
---- E está completamente descontextualizado pois que foi elaborado há cerca de doze anos, 
numa altura em que o executivo da Câmara e industriais do Concelho eram acusados de 
comportamentos menos honrosos pelas estruturas do PSD e seus comissários. ---------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques refere muitas vezes que ele também esteve na luta 
pela defesa da honra dos autarcas e dos industriais. -----------------------------------------------------
---- Agora percebe-se de que forma. -----------------------------------------------------------------------
---- Mas, de uma leitura atenta do referido documento, verifica-se que não era pedida a 
demissão de ninguém, tão só se pedia uma audiência ao Secretário Geral e ao Presidente da 
Federação de Viseu, para esclarecimentos das dúvidas que pudessem existir, mesmo da própria 
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Federação Distrital do PS, sobre o comportamento dos autarcas e dos industriais do concelho de 
Nelas e  para desmascarar a campanha caluniosa que contra eles foi lançada.� --------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que foi investigada pelo 
Ministério Público a utilização do salão nobre para festas de aniversários e que isso, só por si, 
não era crime, mas que o relatório também não dizia que era legal o uso do mesmo para festas 
de aniversário. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.EMPREITADAS DE �OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ANTIGA 
ÁREA MINEIRA DE VALINHOS� E �OBRAS NAS ENVOLVENTES ÀS 
ESCOMBREIRAS E ZONA INDUSTRIAL � URGEIRIÇA� � PROJECTO - 
CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício n.º 1661, datado de 26 de Setembro de 2007, da firma EDM � Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, S.A., com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -----------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Empreitadas de �Obras de Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira de Valinhos� e 
�Obras nas Envolventes às Escombreiras e Zona Industrial � Urgeiriça�. ---------------------------
---- No âmbito do Plano de Recuperação Ambiental em curso para a Área Mineira da Urgeiriça, 
de que foi dado prévio conhecimento a V.ª Ex.ª, cumpre-nos enviar o Projecto que esta empresa 
implementará na Área Mineira de Valinhos, bem como o que se irá desenvolver nas 
Envolventes às Escombreiras e Zona Industrial � Urgeiriça. -------------------------------------------
---- Mais se informa que se prevê, num curto prazo, dar início aos correspondentes trabalhos.� � 
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou detalhadamente o assunto. --------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que a firma EDM estava a 
desprezar a Câmara, que via todo aquele projecto indignado, que o Senhor Dr. Gaspar Nero 
tinha absoluto desprezo pela Câmara Municipal de Nelas e pela Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim, que, assim, a Câmara Municipal estava a pôr uma bênção autárquica num assunto a 
que eram totalmente estranhos, que a EDM queria o silêncio da Câmara, mas que o Executivo 
devia estar atento visto não ter sido chamado para se pronunciar. -------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara declarou que, se não iam acreditar nos técnicos do país 
então em quem é que deviam acreditar e que acreditava nas estruturas e nos técnicos do seu 
país, que podiam era dizer que foram confrontados com o projecto já em fase adiantada e a 
Câmara não foi consultada para nada, mas que acreditava nos técnicos do seu país e queria 
acreditar nos técnicos do seu país e que a firma EDM estava a ser supervisionada por entidades 
superioras e até por técnicos da União Europeia que atestavam que aquela obra era um exemplo 
a seguir até para outras áreas mineiras. --------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que fazia todo o sentido pedir 
parecer técnico à Universidade da Beira Interior e informar a Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que ia entrar em contacto com os técnicos da 
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Universidade da Beira Interior e depois o Executivo Municipal traria à reunião de Câmara o 
parecer desses técnicos para ser tomada uma posição. -------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento do projecto das empreitadas de �Obras de Recuperação 
Ambiental da Antiga Área Mineira de Valinhos� e �Obras nas Envolventes às Escombreiras e 
Zona Industrial � Urgeiriça� e decidiu pedir uma análise destes documentos aos técnicos da 
Universidade da Beira Interior para numa próxima reunião de Câmara tomar uma posição. ------ 
  

2 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
2.1.PAGAMENTO DE PASSE. REQUERENTE: VÂNIA ADELINA MANUEL � 
APROVAÇÃO DA NÃO COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO PASSE ESCOLAR 
---- Presente uma carta datada de 27 de Setembro de 2007, de Aventina Jesuína Joaquim, 
residente na vila, freguesia e concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Eu, Aventina Jesuína Joaquim, residente no Bairro de Santa Luzia, n.º 9, em Nelas, 
Encarregada de Educação de Vânia Adelina Manuel, que ingressou no Curso de Instalação e 
Operação de Sistemas Informáticos, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Gomes Eanes de 
Azurara, em Mangualde, sendo beneficiária de subsídio escolar (escalão A), venho por este 
meio requerer a V.ª Ex.ª a comparticipação total do custo do transporte entre Nelas e 
Mangualde, a fim de a minha educanda poder frequentar o referido curso.� -------------------------
---- Presente também uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 2 de 
Outubro de 2007, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pagamento de passe. -----------------------------------------------------------------------------------
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pela Sr.ª Aventina Jesuína Joaquim, Encarregada 
de Educação da aluna Vânia Adelina Manuel, residente em Nelas, o Serviço de Acção Social 
procedeu a entrevista ao agregado familiar (três elementos) tendo-se verificado que se trata de 
uma família com algumas carências económicas. --------------------------------------------------------
---- No entanto pude verificar, depois de consultar os Agrupamentos de Nelas, Canas e 
Secundária de Nelas, que existe o Curso de Educação Formação de Operador de Informática no 
Concelho (conforme declaração do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim apresentada 
em anexo). Logo, existindo resposta no concelho, a aluna não poderá beneficiar da 
comparticipação do passe escolar. --------------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não comparticipar o valor do passe no transporte 
escolar da aluna Vânia Adelina Manuel, em virtude de se encontrar matriculada em área que é 
leccionada nas Escolas do Concelho de Nelas, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita. ------------------------------------------------------ 
 2.2.PAGAMENTO DE PASSE. REQUERENTE: DANILO JOSÉ FERNANDES 
MARQUES � APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO DA TOTALIDADE DO 
VALOR DO PASSE ESCOLAR 
---- Presente o ofício n.º 495/ED/07, datado de 11 de Setembro de 2007, da Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Vem esta APPACDM colocar à consideração de V.ª Ex.ª o seguinte assunto: ------------------
---- Frequenta a valência �Escola de Ensino Especial�, desta Instituição, o aluno Danilo José 
Fernandes Marques, de 16 anos e com residência em Rua do Freixieiro, n.º 1, Urgeiriça. O 
referido aluno mora com os pais e um irmão também estudante. Há cerca de dois anos que este 
aluno se desloca diariamente para esta escola, utilizando os transportes públicos da Empresa 
Marques. Esta situação é já conhecida pelos serviços de transporte dessa Câmara, uma vez que 
já no ano transacto beneficiou do financiamento do transporte, que foi requerido pela sua mãe, 
Sr.ª Esperança de Jesus Fernandes. -------------------------------------------------------------------------
---- Deste modo, e dado que o aluno se encontra a frequentar esta Instituição no ano lectivo de 
2007/2008, vimos solicitar a V.ª Ex.ª o respectivo pagamento para o ano em causa. ---------------
---- Aguardamos uma resposta da vossa parte e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 2 de 
Outubro de 2007,que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Pagamento de passe. -----------------------------------------------------------------------------------
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental de Viseu, acerca do aluno Danilo José Fernandes Marques, 
residente em Canas de Senhorim, o Serviço de Acção Social procedeu a entrevista ao agregado 
familiar (quatro elementos) tendo-se verificado que se trata de uma família com carências 
económicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O aluno sofre de epilepsia e de um ligeiro atraso mental, desde a nascença, cuja despesa 
com a medicação agrava ainda mais a situação familiar. -----------------------------------------------
---- Não existe no concelho de Nelas resposta para o seu problema (aluno com necessidades 
educativas especiais), tendo sido por isso encaminhado para a APPACDM em 2005. -------------
---- Deste modo, e no seguimento dos anos anteriores, caso V.ª Ex.ª entenda a Autarquia poderá 
satisfazer o pedido da Instituição, suportando na totalidade o pagamento do passe escolar. -------
---- À consideração superior de Vª. Exª.�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar do aluno Danilo José Fernandes Marques seja 
suportado pela Autarquia na sua totalidade. ------------------------------------------------------------- 
 2.3.PAGAMENTO DE PASSE. REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO ABRANTES 
PESSOA � APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR     
---- Presente um requerimento de Maria da Glória de Jesus Abrantes, que a seguir se transcreve: 
---- �Eu, Maria da Glória de Jesus Abrantes, Encarregada de Educação do aluno n.º 1, Carlos 
Augusto Abrantes Pessoa, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª se poderia comparticipar 
50% do preço do passe Vilar Seco � Viseu, devido a não existir o Curso Técnico de Marketing 
no nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pedindo assim que informassem a Escola Secundária de Viriato da situação.� -----------------
---- Presente também uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 3 de 
Outubro de 2007, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
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---- �Pagamento de 50% do valor do passe escolar. -----------------------------------------------------
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pela Sr.ª Maria da Glória de Jesus Abrantes, 
residente em Vilar Seco, Encarregada de Educação do aluno Carlos Augusto Abrantes Pessoa, o 
Serviço de Acção Social procedeu a visita domiciliária e a entrevista ao agregado familiar 
(quatro elementos) tendo-se verificado que os rendimentos declarados e comprovados são 
insuficientes face à dimensão do agregado familiar. -----------------------------------------------------
---- Deste modo, caso V.ª Ex.ª entenda o encargo com o passe escolar poderá ser suportado em 
50% pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a comparticipação de 50% do valor do 
passe no transporte escolar do aluno Carlos Augusto Abrantes Pessoa, de acordo com o nº. 3, do 
artº. 3º., do Dec.Lei nº. 299/84, de 5 de Setembro, em virtude de se encontrar matriculado em 
área que não é leccionada nas Escolas do Concelho de Nelas, nos termos e de acordo com a 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita. ------------------------------------ 
 

 3 � SUBSÍDIOS 
 
3.1. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE VISEU PELOS 
SERVIÇOS PRESTADOS � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 38/07, P.º 3.4, datado de 20 de Agosto de 2007, do Clube de 
Orientação de Viseu, com sede no Pavilhão Municipal de Fontelo, em Viseu, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de subsídio � Jogos desportivos de Nelas � 2007. ----------------------------------------
--- O Clube de Orientação de Viseu vem desta forma, desde já, agradecer todo o apoio que a 
edilidade a que V.ª Ex.ª preside tem prestado ao nosso Clube bem como a oportunidade que nos 
oferece de dinamizar, fomentar e divulgar aos jovens de todo o concelho a modalidade de 
Orientação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Conforme contactos estabelecidos aquando das reuniões havidas vem o Clube de 
Orientação apresentar a V.ª Ex.ª um pedido de subsídio no valor de 250,00 euros (Duzentos e 
cinquenta euros), correspondente a despesas em meios logísticos (materiais, deslocamentos e 
alimentação) necessários à realização dos Jogos Desportivos de Nelas � 2007. ---------------------
---- Certos da v/maior atenção para este assunto.� -------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação datada de 26 de Setembro de 2007, da Técnica Superior 
de Desporto, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------
---- �Atribuição de subsídio ao Clube de Orientação de Viseu pelos Serviços Prestados. ----------
---- De acordo com o ofício em anexo, recebido nesta Autarquia, no qual o Clube de Orientação 
de Viseu, solicita a atribuição pelos serviços prestados no decorrer dos 7.º Jogos Desportivos do 
Concelho de Nelas, serve a presente para informar V.ª Ex.ª que todos os serviços acordados em 
reuniões anteriores, entre o Clube e a Autarquia, foram rigorosamente cumpridos no decorrer da 
organização das duas provas da modalidade de Orientação, tendo uma sido realizada em Nelas 
e outra em Santar. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais se informa que o Clube de Orientação de Viseu sempre se mostrou disponível para 
colaborar com a Autarquia, em todas as actividades por nós solicitadas, desde a primeira edição 
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dos Jogos Desportivos do Concelho de Nelas, suportando todas as despesas logísticas inerentes 
ao decorrer das provas. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª que se digne autorizar a referida atribuição 
de subsídio e que esta informação seja dada a conhecer aos Serviços de Contabilidade, para que 
este valor seja considerado, assim que for financeiramente possível. ---------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 250 � ao Clube de 
Orientação de Viseu. -----------------------------------------------------------------------------------------        
 3.2.PARÓQUIA DE NELAS � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A FÁBRICA DA 
IGREJA DO FOLHADAL � APROVAÇÃO 
---- Presente um fax datado de 4 de Outubro de 2007, da Paróquia de Nelas, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- A Fábrica da Igreja do Folhadal tem vindo a efectuar obras na sua Igreja de forma a torná-la 
num local moderno e aprazível aos seus paroquianos, sem alterar os seus traços originais. Neste 
momento, estas obras, custaram aos cofres desta Paróquia um calor aproximado de 40.000,00 �, 
sendo que ainda se encontra em falta uma verba de forma cumprirmos todos os nossos 
compromissos. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Apelamos assim, a V.ª Ex.ª, pela instituição que preside e sabendo que é desígnio da mesma 
zelar pelo bem-estar dos munícipes, a uma comparticipação no valor de 7.500,00 �, valor este 
da verba em falta, de forma a fazer face à conclusão o pagamento integral da obra em causa. ----
---- Certos do bom acolhimento desta nossa pretensão, subscrevemo-nos com elevada estima.�. 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Paróquia de Nelas um subsídio no valor de 
5.000 � destinado à Fábrica da Igreja do Folhadal. ------------------------------------------------------  
 3.3.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE 
CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e transcreve: ------------------------------
---- �Subsídio ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim. -------------------------------
---- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A importância que a prática desportiva tem, quer para o desenvolvimento e boa formação 
de crianças e jovens, quer para a promoção do concelho; -----------------------------------------------
---- 2. A participação do clube, regular e sustentada, há já vários anos nos escalões de formação; 
---- 3. A boa participação no campeonato do ano anterior tendo-se sagrado Campeão Distrital 
da I Divisão, obtendo a promoção à Liga de Honra da AFV, com o consequente aumento de 
custos e responsabilidade; -----------------------------------------------------------------------------------
---- 4. A promoção da localidade de Canas de Senhorim e, consequentemente, do Concelho de 
Nelas por todo o distrito; ------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. O pedido efectuado pela direcção do clube em reuniões recentes. -----------------------------
----Propõe-se: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A definição de um subsídio no valor de 65.000,00 �, sendo 24.000,00 � atribuídos e pagos 
no corrente ano de 2007 e os restantes 41.000,00 � a pagar durante o primeiro semestre de 
2008. � ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou detalhadamente 
todas estas atribuições de subsídios, deste ponto e dos restantes, realçando os subsídios para as 
camadas jovens que todos os clubes têm e a entrada grátis a menores de 18 anos e maiores de 
65 anos no caso do Sport Lisboa e Nelas. ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral falou sobre a questão da atribuição 
faseada pelos anos de 2007 e 2008, e que lhe parecia que deveria ser uma deliberação para a 
época toda e que em relação ao subsídio atribuído ao Académico Basket Clube de Nelas, 
achava que o mesmo devia ser aumentado sob a forma de utilização da marca �Nelas � Coração 
do Dão�. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas comprometeu-se a fazer 
uma reunião com o Académico Basket Clube de Nelas e trazer, posteriormente, numa próxima 
reunião, um aditamento a este subsídio. -------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Dr. José Manuel Borges da Silva 
pediram ao Executivo para solicitar aos clubes os seus relatórios de actividades e os seus 
orçamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva disse ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luis dos Santos Coelho Seixas que deveria ter feito a discriminação do dia e do mês em que 
iam pagar os subsídios, que devia ser protocolado com todos os clubes os prazos dos 
pagamentos e que o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas não tinha dia 
certo para pagar aos dirigentes dos clubes. ----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que este plano de pagamentos 
sobrecarregava o ano de 2008 e que o Executivo ia entrar com o pé esquerdo nesse ano. ---------
---- A Senhora Presidente declarou que a Câmara tinha a responsabilidade de apoiar as 
associações e qualquer pessoa era Presidente de uma associação. -------------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que a Câmara 
deveria ser parceira das associações e haver contrapartidas nas atribuições dos subsídios, que as 
associações deviam gerir receitas próprias, que tinha que ser repensada a política de atribuição 
de subsídios e os clubes não fazerem o seu orçamento só com base no subsídio da Câmara e que 
as associações deviam ser estimuladas para não serem subsidiodependentes. -----------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que aquele monstro da 
política dos subsídios foi criada durante 16 anos pelas Câmaras anteriores. -------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que discordava em absoluto 
dessa afirmação, que era completamente falsa, que os números falavam por si, que garantia que 
parte dos subsídios prometidos pelo Executivo anterior não passavam de mera intenção de 
subsídio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que durante o tempo em que 
ele tinha sido Vice-Presidente da Câmara, este Executivo Municipal até baixou os valores dos 
subsídios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral leu alguns valores de subsídios atribuídos 
nos executivos anteriores para provar que os subsídios para as associações nos executivos 
anteriores eram manifestamente inferiores. ---------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que logo que este 
Executivo chegou à Câmara reuniu com todas as associações e que para o Sport Lisboa e Nelas 
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e para a época 2005 � 2006 estavam prometidos 200 mil euros. ---------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que as associações desportivas davam um contributo muito 
importante para a divulgação do Concelho de Nelas. ----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que a Câmara tinha que dar 
os subsídios porque se não os desse que alternativas é que tinham em termos de 
desenvolvimento da actividade desportiva e que, se calhar, feitas as contas não era assim tanto 
dinheiro que se dava às associações. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que havia esforços dos pais para 
a actividade desportiva dos filhos, comprando o equipamento e pagando os lanches. --------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues declarou que no primeiro 
ano em que foi dado subsídio para os escalões de formação o dinheiro foi aproveitado para 
outra coisa e não se podia habituar as associações a ser subsidiodependentes, que deviam gerar 
receitas próprias e que a Câmara Municipal devia repensar a política de atribuição de subsídios. 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que nos torneios organizados 
pelas associações para gerar receitas, isso dava muito trabalho, não havia adesão do público e 
corria-se o risco de haver prejuízo. -------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que devia haver um 
regulamento municipal de atribuição de subsídios. ------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ---- 
 3.4.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORTING CLUBE DE SANTAR � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e transcreve: ------------------------------
---- �Subsídio ao Sporting Clube de Santar. --------------------------------------------------------------
---- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A importância que a prática desportiva tem, quer para o desenvolvimento e boa formação 
de crianças e jovens, quer para a promoção do concelho; -----------------------------------------------
---- 2. O esforço desenvolvido pelo clube para manter em funcionamento camadas jovens, 
treinadas e acompanhadas por técnicos especializados; -------------------------------------------------
---- 3. A boa participação no campeonato do ano anterior, assumindo como objectivo para este 
ano a luta pelo título de Campeão Distrital da I Divisão, título na última época alcançado por 
outro clube do concelho e que, a ser obtido, muito honraria todos os munícipes, em particular os 
santarenses; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. A promoção da localidade de Santar, enquanto destino turístico de excelência e, 
consequentemente, do Concelho de Nelas, consubstanciado pela inscrição da expressão �Nelas 
� Coração do Dão�, nos equipamentos do clube;  --------------------------------------------------------
---- 5. O pedido efectuado pela direcção do clube em reuniões recentes. -----------------------------
---- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A definição de um subsídio no valor de 45.000,00 �, sendo 15.000,00 � atribuídos e pagos 
no corrente ano de 2007 e os restantes 30.000,00 � a pagar durante o primeiro semestre de 
2008. � ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ---- 
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 3.5.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e transcreve: ------------------------------
---- �Subsídio ao Sport Vale de Madeira e Benfica. -----------------------------------------------------
---- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A importância que a prática desportiva tem, quer para o desenvolvimento e boa formação 
de crianças e jovens, quer para a promoção do concelho; -----------------------------------------------
---- 2. O esforço desenvolvido pelo clube para esta época criar camadas jovens, 
consubstanciado no facto de ter já uma equipa de escolas, dando assim hipótese a crianças e 
jovens da sua localidade sede de praticarem desporto, sem necessidade de se deslocarem para 
meios mais populosos; ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. A boa imagem deixada pelo clube no campeonato do ano anterior, sendo referida por 
vários dirigentes como exemplo de fair play e de saber estar no futebol amador; -------------------
---- 4. A promoção do Concelho de Nelas, dentro e fora dos seus limites geográficos; ------------
---- 5. O pedido efectuado pela direcção do clube em reuniões recentes. -----------------------------
---- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A definição de um subsídio no valor de 15.000,00 �, sendo 5.000,00 � atribuídos e pagos 
no corrente ano de 2007 e os restantes 10.000,00 � a pagar durante o primeiro semestre de 
2008. � ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ---- 
 3.6.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT LISBOA E NELAS � CONTRATO-
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A ÉPOCA DE 2007-
2008 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 8 de Outubro de 2007 e apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA DE 2007/2008 --------------------------------------------------------------------------------------
---- Considerandos: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A) Que nos termos da lei, constitui uma das atribuições das autarquias locais tudo o que diz 
respeito aos interesses próprios, comuns e específicos das populações respectivas, 
designadamente a cultura, tempos livres e desporto. Durante mais de sessenta anos o Sport 
Lisboa e Nelas manteve e desenvolveu neste Município a prática do futebol, representando-o 
com brilho por todo o País e trazendo à prática desportiva milhares de jovens. É uma actividade 
que importa manter, apoiar e desenvolver. ----------------------------------------------------------------
---- B) Que nomeadamente, após alguns anos sem camadas jovens o clube passou a integrar 
cinco escalões a participar em competições oficiais, sendo fundamental permitir a sustentação 
das bases para um futuro melhor e menos oneroso para as entidades públicas. ----------------------
---- C) Que o Sport Lisboa e Nelas milita na época 2007/2008 na 2ª. Divisão Nacional � Série C 
com o acréscimo de despesas inerentes; -------------------------------------------------------------------
---- D) Que o Sport Lisboa e Nelas mercê da pertença a esse campeonato com equipas de toda a 
região centro de Portugal, em muito dignifica e promove o concelho de Nelas; --------------------
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---- Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS, adiante designada por CMN, e o SPORT 
LISBOA E NELAS, adiante designado por SLN, é celebrado o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a época 2007/2008, de acordo com o disposto no Dec.Lei nº. 
432/91, de 6 de Novembro, que será regulado pelas estipulações constantes das cláusulas 
seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula Primeira-----------------------------------------------------------------------------------------
---- Objecto-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao SLN as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O presente Contrato-Programa tem ainda por objectivo a dinamização e o alargamento da 
prática desportiva, mantendo uma condigna representação do Concelho, e aumentando 
progressivamente o número de praticantes de futebol, designadamente nos escalões jovens. -----
---- 3. Nomeadamente, este Contrato-Programa visa ainda criar condições para que o SLN 
possa alcançar o objectivo de permanecer na 2ª. Divisão Nacional � Série C, onde milita. --------  
---- Cláusula Segunda ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Período de Vigência do Contrato ----------------------------------------------------------------------
---- Sem prejuízo de eventual revisão por acordo entre as partes contratantes, o período de 
vigência deste contrato é de nove meses, decorrendo de 1 de Outubro de 2007 a 30 de Junho de 
2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula Terceira ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Regime de Comparticipação ---------------------------------------------------------------------------
---- Para a prossecução dos objectivos deste Contrato-Programa, a CMN concede ao SLN uma 
comparticipação financeira até ao máximo de 200.000� (duzentos mil euros). ---------------------- 
---- § 1º. � O montante referido é atribuído nas condições seguintes: ---------------------------------
---- - A) Um subsídio de 25.000 � (vinte e cinco mil euros) para reforço do apoio às camadas 
jovens do clube, sendo 5.000 � (cinco mil euros), para cada um dos seguintes escalões: 
Juniores, Juvenis, Iniciados, Infantis e Escola de Formação; -------------------------------------------
---- - B) Um apoio de 50.000 � (cinquenta mil euros), a título de especial promoção ao 
desenvolvimento e ao investimento no Município de Nelas que garante a inscrição e utilização 
nos equipamentos do clube da expressão �Nelas Coração do Dão�.-----------------------------------
---- - C) O montante de 125.000,00 � (cento e vinte e cinco mil euros) para apoio à participação 
da equipa sénior nas competições já referidas. -----------------------------------------------------------
---- § 2.º  � As verbas referenciadas serão liquidadas da seguinte forma: ----------------------------
---- a) Durante o ano de 2007 o valor de 60.000,00�; ---------------------------------------------------
---- b) Durante o ano de 2008 o valor restante, em partes iguais a pagar mensalmente, entre 
Janeiro e Junho. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula Quarta ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Outros Direitos e Deveres do Primeiro Outorgante -------------------------------------------------
---- 1º. - Para além da comparticipação financeira definida na cláusula anterior, a CMN 
disponibiliza ao SLN as Instalações Desportivas e Sociais sitas no Complexo Desportivo 
Municipal de Nelas e constituído pelo Estádio Municipal, com Balneários e instalações sociais 
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anexas, e pelo campo número dois, com os Balneários anexos destinados exclusivamente às 
camadas jovens. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
---- 2º. � O SLN obriga-se durante toda a época utilizar no frontal das camisolas a inscrição 
�NELAS CORAÇÃO DO DÃO�, ou outra a indicar pela CMN. -------------------------------------- 
---- 3º. � O SLN obriga-se a manter limpas as instalações cedidas devendo para o efeito recorrer 
aos serviços de um colaborador(a) no mínimo de duas horas diárias, sendo apenas os produtos e 
apetrechos de limpeza da responsabilidade da CMN. ---------------------------------------------------
---- Cláusula Quinta ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Direitos e Deveres do Segundo Outorgante ----------------------------------------------------------
---- O segundo outorgante compromete-se a: -------------------------------------------------------------
---- a. Manter e desenvolver a prática do futebol, designadamente nos escalões de seniores e 
camadas jovens, de forma a representar condignamente o Município, nas competições em que 
esteja envolvido e a fomentar a prática desportiva no Concelho; --------------------------------------
---- b. Criar e manter as camadas jovens de escolas, infantis, iniciados, juvenis e juniores, com 
prática regular e sistemática, orientadas por técnicos habilitados, de forma a que possam depois 
servir de base à constituição das futuras equipas seniores; ---------------------------------------------
---- c. Aumentar as suas receitas, quer através das provenientes das quotizações, das receitas de 
jogos, da publicidade e de outras formas, apresentando oportunamente um resumo das contas, a 
fim de progressivamente afirmar a sua autonomia económico-financeira; ---------------------------
---- d. Manter e cuidar as Instalações Desportivas e Sociais Municipais que lhe forem 
disponibilizadas para o desenvolvimento das suas actividades; ----------------------------------------  
---- e. Nos eventos por si organizados, zelar para que as instalações desportivas sejam 
frequentadas apenas por atletas que preencham os requisitos legais, nomeadamente seguro e 
exame médico que declare a inexistência de contra-indicações para a prática desportiva aí 
desenvolvida; --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- f. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade. ------------------------------------------------------
---- Cláusula Sexta --------------------------------------------------------------------------------------------
--- Acompanhamento e Controlo da Execução do Contrato --------------------------------------------
--- O acompanhamento e controlo da execução deste contrato rege-se pelo disposto no artigo 
14º., do Dec.Lei nº. 432/91, de 6 de Novembro.�-------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Deliberação atrás descrita. --- 
3.7.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ACADÉMICO BASKET CLUB DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e transcreve: ------------------------------
---- �Subsídio ao Académico Basket Clube de Nelas. ---------------------------------------------------
---- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A crescente importância do ABC enquanto pólo dinamizador do desporto, 
particularmente no que respeita a desporto para crianças e jovens do concelho; --------------------
---- 2. O aumento do número de equipas representativas do clube e, consequentemente do 
concelho, nomeadamente a criação pela primeira vez de uma equipa sénior feminina em Futsal 
e escolinhas de Futsal; ---------------------------------------------------------------------------------------
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---- 3. O número de associados do ABC, que atinge hoje números próximos dos 1.800, fazendo 
do clube a associação com maior número de sócios no concelho e uma das maiores do distrito; -
---- 4. O empenho que o clube sempre demonstra na sua participação nos eventos organizados 
pelo município; -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. A promoção do Concelho por todo o país; --------------------------------------------------------
---- 6. O pedido efectuado pela direcção do clube em reuniões recentes. -----------------------------
---- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A definição de um subsídio no valor de 50.000,00 �, sendo 16.000,00 � atribuídos e pagos 
no corrente ano de 2007 e os restantes 34.000,00 � a pagar durante o primeiro semestre de 
2008. � ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ---- 
 3.8.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS 
DE SENHORIM � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 189/07, datado de 8 de Outubro de 2007, da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------------
---- Acidente ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No passado dia 23 de Dezembro de 2006, durante uma condução de um doente ao Hospital 
de Viseu, uma das Ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim sofreu um 
violento acidente, destruindo por completo a viatura. ---------------------------------------------------
---- A Vida continua e, a nossa missão é mesmo a Vida. Ajudar, apoiar, socorrer aqueles que, 
por diversos motivos, necessitam do nosso apoio e ajuda. ----------------------------------------------
---- Temos uma equipa de excelentes bombeiros, corajosos, dedicados, interessados e com 
inúmeras horas de formação e treino para assim poder melhor servir de quem deles necessita. --
---- Em virtude do supracitado acidente, fomos forçados a adquirir uma nova ambulância para 
fazer face às muitas emergências médicas para as quais somos solicitados. A nossa corporação 
orgulha-se de todo o socorro prestado às nossas populações na área do socorro pré�hospitalar. 
De 2004 até à presente data, mais de 3000 ocorrências, dados oficiais e que, estatisticamente,  
dá uma média próxima de 3 ocorrências diárias. ---------------------------------------------------------
---- A viatura em questão teve um preço de aquisição de 47.929,32 �. É uma viatura recente, 
nova e equipada com moderno equipamento de socorro pré-hospitalar para fazer face a toda a 
panóplia de situações com que diariamente somos confrontados. -------------------------------------
---- Tendo em conta a delicada situação financeira e, após manifesto apoio demonstrado por  
V.ª Ex.ª, contraímos um empréstimo de 48.000 � junto da instituição bancária Crédito Agrícola, 
por um prazo de 90 dias. O mesmo foi contraído no dia 2 de Agosto do presente ano. ------------
---- Pela presente, solicitamos a V.ª Ex.ª, com a brevidade possível, a liquidação desta verba 
junto desta Associação Humanitária. ----------------------------------------------------------------------
---- Subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.� ------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente explicou detalhadamente o assunto, explicando que já tinha sido 
oferecida uma ambulância à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, que 
nessa altura não havia verba disponível e que só agora havia verba para oferecer a ambulância à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim e que pedia à 
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Câmara para atribuir um subsídio de 50.000,00 para assim aquela Associação poder pagar o 
empréstimo e respectivo juros, que tinha contraído, para comprar a referida ambulância. ---------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Canas de Senhorim um subsídio no valor de 50.000 �. -------------------------------   
   

4 - DIVERSOS 
 
4.1.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � PEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA FORMULADOS A MEMBROS DO GOVERNO PELOS ELEITOS 
LOCAIS. DESLOCAÇÃO DE MEMBROS DO GOVERNO AOS MUNICÍPIOS - 
CONHECIMENTO   
---- Presente a circular n.º 100/2007-MJS, datada de 13 de Setembro de 2007, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Pedidos de audiência formulados a Membros do Governo pelos Eleitos Locais. 
Deslocações de Membros do Governo aos Municípios. -------------------------------------------------
---- Para conhecimento de Vossa Excelência e para os fins tidos por convenientes, temos o 
prazer de remeter a V.ª Ex.ª cópia da missiva enviada a Sua Excelência o Primeiro-Ministro, 
relativa ao assunto referido em epígrafe.� -----------------------------------------------------------------
---- Presente também fotocópia do ofício n.º 981/2007-PB, datado de 11 de Setembro de 2007, 
enviado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses a Sua Excelência o Senhor 
Primeiro Ministro, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de audiência formulados a Membros do Governo pelos Eleitos Locais. 
Deslocações de Membros do Governo aos Municípios. -------------------------------------------------
---- O tratamento de assuntos que relevam para o bem-estar das populações respectivas leva os 
presidentes das câmaras municipais a solicitar audiências aos membros do Governo, situação 
que se prefigura normal num Estado de Direito Democrático. Contudo, o que não se revela 
aceitável, do ponto de vista da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), é que 
membros do Governo não respondam atempadamente a esses pedidos, caso havendo de 
autarcas que aguardam há mais de um ano por uma resposta. ------------------------------------------
---- Tal situação constitui, no entendimento da ANMP, e designadamente, um entrave ao 
normal funcionamento do Estado, devendo, assim, ser corrigida. -------------------------------------
---- Em paralelo, e também a necessitar de correcção institucional, salientamos que os 
presidentes das câmaras municipais, em várias ocasiões, não têm sido informados da deslocação 
de Membros do Governo aos municípios, gerando tais situações mal-entendidos que devem, 
quanto a nós, ser evitados. -----------------------------------------------------------------------------------
---- Solicitamos, por isso, a Vossa Excelência, Senhor Primeiro Ministro, que sejam dadas 
orientações aos Membros do Governo para que os pedidos de audiência formulados pelos 
presidentes de câmaras municipais sejam atendidos, em tempo útil, pois estamos certos que os 
assuntos a colocar são fundamentais para o País e, portanto, do interesse de todos. ----------------
---- Rogamos ainda a Vossa Excelência que aquando das deslocações de Membros do Governo 
aos municípios, os presidentes das câmaras municipais respectivas sejam informados do 
respectivo programa. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Certos da melhor atenção de Vossa Excelência para estes assuntos e esperando uma 
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resposta, apresento-lhe, Senhor Primeiro Ministro, os meus melhores cumprimentos, estima e 
consideração pessoal.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Relacionado com a vinda de Membros do Governo aos Municípios, a Senhora Presidente 
informou os Senhores Vereadores que no próximo dia 22 de Outubro de 2007, pelas 17 horas, 
virá a Nelas o Senhor Secretário de Estado das Comunidades para assinar o Protocolo de 
Criação do Gabinete de Apoio ao Emigrante. ------------------------------------------------------------    
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
 4.2.COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE NELAS � 
PROGRAMA DE FÉRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 105, datado de 27 de Setembro de 2007, da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Agradecimento � Programa de Férias da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------
---- A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas agradece, reconhecida, à Câmara 
Municipal e à Equipa do Serviço Educativo a boa colaboração prestada a favor dos menores 
Luis Carlos Pereira Cardoso e Gabriel Alexandre Pais Cardoso, pela sua integração no 
Programa de Férias, que decorreu no mês de Julho último, sem a qual não teria sido possível a 
participação destas crianças nas actividades ali desenvolvidas, tão importantes para a ocupação 
orientada e saudável destas crianças. � --------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
 4.3.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE UMA DÍVIDA DE ÁGUA EM 
EXECUÇÃO FISCAL. REQUERENTE: MARIA CARMO S. FEITEIRO FERREIRA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta de Maria Carmo Feiteiro, que a seguir se transcreve: -----------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª o pagamento da minha dívida de água no valor de 
212,66 � em  prestações  já com início no próximo dia 20 do mês de Outubro. Esta dívida deve-
-se a dificuldades económicas o que peço encarecidamente a possibilidade de efectuar o 
pagamento através desta forma para evitar o corte do fornecimento de água. -----------------------
---- Grata pela atenção dispensada subscrevo-me com consideração. � -------------------------------
----Presente também uma informação emitida pelos Escrivães dos Processos de Execução 
Fiscal, datada de 28 de Setembro de 2007, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal. ---------------------
---- Relativamente ao pedido de pagamento fraccionado de uma dívida de água em nome de 
Maria Carmo S. Feiteiro Ferreira, informa-se que a requerente tem neste momento sete meses 
de consumo de água domiciliária perfazendo o montante de 212,66 �, acrescido dos respectivos 
juros de mora. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação da Senhora Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, datada de 28 de Setembro de 2007, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �De acordo com o artigo 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no 
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seu artigo 1º. � �As dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal�. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No número 4 do citado artigo podemos ler: �O pagamento em prestações pode ser 
autorizado desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode 
solver a dívida de uma só vez, não podendo o número de prestações em caso algum exceder 36 
e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta (96,00 euros), no momento da 
autorização�. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, se o executado cumprir o estipulado no artigo 196º., ponto 4, do CPPT, parece-me 
aceitável o pagamento em prestações. ---------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior.�. ------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
uma dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente Maria Carmo S. Feiteiro 
Ferreira, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 4.4.PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
NELAS E A ESCOLA PROFISSIONAL DA SERRA DA ESTRELA, DE SEIA � CURSO 
PROFISSIONAL �TOPÓGRAFO-GEÓMETRA� � CONHECIMENTO; 
---- Presente um ofício datado de 13 de Setembro de 2007, da Escola Profissional da Serra da 
Estrela, de Seia que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas. ------------------------------------------------
---- A Escola Profissional da Serra da Estrela, E.P.S.E., é uma Escola sedeada na vertente Oeste 
do maciço da Serra da Estrela, mais propriamente na cidade de Seia. É nossa intenção 
contribuir para o desenvolvimento regional, tentando ministrar formações que possam colmatar 
as necessidades de mão-de-obra qualificada. Neste sentido, estamos, neste momento a elaborar 
um �pedido de autorização prévia de funcionamento� do Curso Profissional de �Topógrafo-
Geómetra�. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Considerando que, cada vez mais, existe a necessidade de execução rigorosa e 
consequentemente, com recurso a novas tecnologias, de registos cadastrais, levantamentos 
topográficos com vista a fornecer elementos para projectos e implantação de edifícios, infra-
estruturas urbana, sanitárias, energéticas, de telecomunicações e viárias. Consideramos ser 
premente a oferta deste curso, criando técnicos que, após a formação, possam exercer as suas 
competências nesta região. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Assim sendo, pedimos a Vossa colaboração, através da assinatura de um Protocolo de 
Cooperação, com o objectivo de estabelecer parcerias entre as duas entidades, conforme o 
documento em anexo.� ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação datada de 03 de Outubro de 2007, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �A Escola Profissional da Serra da Estrela � EPSE, pretende contribuir para o 
desenvolvimento regional, tentando colmatar as necessidades de mão-de-obra qualificada, 
estando neste momento a elaborar vários �pedidos de autorização prévia de funcionamento�, 
para vários cursos profissionais (conforme publicações no Diário da República). ------------------
---- Sendo um dos cursos profissionais na área de �Topógrafo-Geómetra�, a Escola Profissional 
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da Serra da Estrela � EPSE, solicita a colaboração do Município de Nelas, através da assinatura 
de um Protocolo de Colaboração, com o objectivo de estabelecer parcerias entre as duas 
entidades, nomeadamente na integração de estágios curriculares no Município. Pois cada vez 
mais existe a necessidade da execução rigorosa de registos cadastrais, levantamentos 
topográficos com vista a fornecer elementos para projecto e implementação de edifícios, infra-
estruturas urbanas, sanitárias, energéticas, de telecomunicações e viárias. Nesse contexto, a 
EPSE considera ser premente a oferta deste curso, criando técnicos que após a formação, 
possam exercer as suas competências nesta região.------------------------------------------------------
---- Estes protocolos visam enriquecer e criar consistência à instrução dos processos, e 
consideram-se fulcrais para a aprovação/autorização para a leccionação dos respectivos cursos. 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- Presente ainda um Protocolo de Cooperação, datado de 10 de Setembro de 2007 e celebrado 
entre o Município de Nelas e a Escola Profissional da Serra da Estrela, de Seia, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �A PRO SENA � Empresa Promotora de Serviços de Ensino, S.A., pessoa colectiva n.º 
504503219, na qualidade de primeira outorgante, proprietária e promotora da Escola 
Profissional da Serra da Estrela, E.P.S.E., e, como segundo outorgante, o Município de Nelas, 
visando optimizar a formação e ministrar naquela Escola e colmatar uma lacuna no que respeita 
à formação de Topógrafo-Geómetra, de nível III da U.E., quadro intermédio, que se faz sentir 
na referida área, quer no concelho de Seia, quer nos concelhos limítrofes, decidem nesta data, 
estabelecer o presente Protocolo de Cooperação, o qual permitirá às duas entidades, ora 
outorgantes, atingir os objectivos a seguir mencionados: -----------------------------------------------
---- 1 � Adequar a formação a realizar na E.P.S.E., na área da Topografia e Geodesia; ------------
---- 2 � Promover reuniões entre as duas outorgantes para acertar critérios de actuação; ----------
---- 3 � Enquadrar no âmbito da actividade da segunda outorgante, os alunos do Curso 
Profissional de Topógrafo-Geómetra aquando da Formação em Contexto de Trabalho; -----------
---- 4 � Desenvolver acções de formação que permitam a actualização de conhecimentos de 
profissionais da área; -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 5 � Envolver os alunos e a primeira e segunda outorgantes em acções e seminários, no 
âmbito da Topografia e Geodesia; --------------------------------------------------------------------------
---- 6 � Partilhar recursos humanos e materiais que optimizem a actividade de cada uma das 
entidades ora intervenientes. --------------------------------------------------------------------------------
---- Os objectivos atrás enunciados visam fundamentalmente: -----------------------------------------
---- 1 � Formar quadros técnicos intermédios de nível III da U.E., que assumam as 
responsabilidades na execução de trabalhos de topografia, de precisão e alta precisão, de modo 
a colmatar a grave carência daqueles quadros na nossa região; ----------------------------------------
---- 2 � Contribuir para a promoção da qualidade, segurança, higiene e saúde na área da 
Topografia e Geodesia; --------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � Promover a interacção Escola/Empresa visando desenvolver a competência técnica do 
tecido empresarial da área e melhorar a qualidade dos formadores; -----------------------------------
---- 4 � Qualificar técnicos intermédios da área de Topografia e Geodesia com a 
responsabilidade de efectuar levantamentos topográficos e topo-cadastrais, para elaboração, 
completamento e actualização de plantas e cartas, e medições topográficas para estudos e 
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projectos; executar redes de apoio topográfico, medições topográficas de monitorização de 
infraestruturas e observações geodésicas para posicionamento de precisão e alta precisão; 
proceder à implantação no terreno, a partir de dados de projecto, de edifícios, vias de 
comunicação, obras de arte e outras obras de infra-estruturas bem como o seu acompanhamento 
topográfico; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5 � Desenvolver processos de adaptação às mudanças tecnológicas; -----------------------------
---- 6 � Contribuir para a empregabilidade dos alunos que terminem as suas formações. ----------
---- O presente Protocolo cessará por decisão de ambas as partes, ou quando algum dos 
outorgantes o denunciar por incumprimento do outro. --------------------------------------------------
---- Este Protocolo vai ser assinado pelos respectivos representantes das entidades outorgantes.�  
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou detalhadamente o assunto. -------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------   
  

5 � CONTABILIDADE 
 
5.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Setembro de 2007, no total de 718.115,64 � (setecentos e dezoito mil cento e 
quinze euros e sessenta e quatro cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 
55.008,62 � (cinquenta e cinco mil oito euros e sessenta e dois cêntimos), referente a Operações 
de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. -----------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que mais uma vez reafirmava 
que faltavam documentos que ele tinha solicitado ao Executivo Municipal em devido tempo. --- 
  5.2.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 16, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2007, n.º 16, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------- 
 5.3.ORÇAMENTO MUNICIPAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2008 � 
INÍCIO DOS TRABALHOS DE PREPARAÇÃO � CONHECIMENTO 
---- Presente uma informação do Senhor Vice-Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Aproximando-se o final do ano torna-se necessário elaborar o Orçamento Municipal para o 
ano de 2008. Assim sugiro à Sra. Presidente que dê instruções à DAF no sentido de dar início 
aos trabalhos em causa.� -------------------------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Vereadores do Partido 
Socialista, em devido tempo, iam fazer algumas propostas para o Orçamento Municipal e 
Grandes Opções do Plano de 2008. ------------------------------------------------------------------------  
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 6 - OBRAS PARTICULARES 

 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento 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 17 de Setembro de 2007 e 28 de Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.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 17 de Setembro de 2007 e 28 de Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.3.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 17 de Setembro de 2007 e 28 de 
Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------- 
 6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 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 17 
de Setembro de 2007 e 28 de Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.3.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO PARA AS OPERAÇÕES DE 
RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS PERIGOSOS. 
LOCAL: RUA DO BAIRRO DOS FORNOS ELÉCTRICOS, EM CANAS DE 
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SENHORIM. REQUERENTE: 02 � TRATAMENTO E LIMPEZAS AMBIENTAIS, S.A. 
� APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º ED/02/07, datado de 28 de Agosto de 2007, da firma 02 � Tratamento 
e Limpezas Ambientais, S.A., com sede em Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -----
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Pedido de Certidão de Localização --------------------------------------------------------------------
---- 02 � Tratamento e Limpezas Ambientais, S.A., com o n.º de pessoa colectiva 504628500, 
com o CAE 37100 e 37200, com sede e instalações industriais na Rua do Bairro dos Fornos 
Eléctricos de Canas de Senhorim, vem por este meio solicitar a V.ª Ex.ª a aprovação e emissão 
da respectiva Autorização de Localização para as operações de Recepção e Armazenamento 
Temporário de Resíduos Perigosos, que posteriormente são encaminhados para destinos finais 
adequados, nas suas instalações industriais em Canas de Senhorim, pelo que se anexa os 
seguintes elementos: -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Memória descritiva; ------------------------------------------------------------------------------------
---- - Planta de localização à escala 1:25.000, com a indicação da área onde se situa o terreno; --
---- - Planta de localização à escala 1:2.000, com a indicação da área licenciada.� -----------------  
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 21 de 
Setembro de 2007, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Pedido de autorização de localização para as operações de recepção e armazenamento 
temporário de resíduos perigosos. Local: Rua do Bairro dos Fornos Eléctricos, em Canas de 
Senhorim. Requerente: 02 � Tratamento e Limpezas Ambientais, S.A. ------------------------------
---- I. Solicitação do requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. A empresa 02 � Tratamento e Limpeza Ambientais, S.A. pretende melhorar as condições 
logísticas e ambientais no acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos 
perigosos produzidos pela sua actividade, no Bairro da Companhia Portuguesa de Fornos 
Eléctricos, em Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------
---- 2. As operações de armazenamento, tratamento, valorização e eliminação de resíduos 
perigosos estão sujeitas a autorização prévia do Instituto Nacional de Resíduos, de acordo com 
o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 239/97, de 09/09. --------------------------------------------------------
---- No entanto, estes projectos devem ser acompanhados também de parecer favorável da 
Câmara Municipal que ateste a compatibilidade da sua localização com o respectivo plano 
municipal de ordenamento do território, artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 239/97, de 09/09. ---------
---- 3. O requerente informa que as instalações de armazenamento serão cobertas e fechadas, 
com superfícies impermeabilizadas, terão sistemas de recolha e tratamento de águas de limpeza 
e de eventuais derrames, por tipo de resíduo, e será devidamente equipada para combate a 
incêndios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 4. A operação pretendida localiza-se em Zona Industrial existente a reconverter (R), onde, 
de acordo com o artigo 60.º do Regulamento do P.D.M. é permitido a construção e instalação 
de armazéns. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Face ao exposto, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a emissão ou não da Certidão de 
Aprovação de Localização da Operação de Recepção e Armazenamento Temporário de 
Resíduos Perigosos. ------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 6. Mais informo que a fiscalização do cumprimento das normas da gestão de resíduos 
compete ao Instituto dos Resíduos, à Direcção-Geral do Ambiente e às direcções regionais do 
ambiente e dos recursos naturais, bem como as demais entidades com competência para 
autorizar operações de gestão de resíduos e às autoridades policiais, de acordo com o artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 239/97, de 09/09.� --------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara pediu para este assunto ser retirado da reunião e que virá 
numa próxima reunião, visto que ia haver uma reunião com aquela firma para se saber que tipo 
de resíduos são aqueles. --------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral recomendou algum cuidado na análise 
daquele processo por causa de problemas ambientais que pudessem vir a surgir e afirmou ainda 
que devia ser pedido o parecer da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim. -----------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva alertou para o facto de a cerca de 50 
metros virá a ser uma zona habitacional, o recinto da feira de Canas de Senhorim e que era de 
evitar os resíduos perigosos naquela zona, mesmo temporários, visto a referida zona ser uma 
zona industrial a reconverter. -------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que já tinha informado a referida firma que 
duvidava muito daquele pedido, tendo em conta todo o processo anterior que tinha decorrido 
em Tribunal e que os representantes da firma depois dessa reunião tinham ficado mais ou 
menos cientes da não aprovação da certidão de localização solicitada. ------------------------------- 
 6.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, 
S.A. LOCAL: RUA DR. ALMEIDA HENRIQUES, BLOCO 1, R/C, EM NELAS. 
REQUERENTE: LUBRIDÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 1 de Outubro de 2007, 
que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- ---
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de comércio de 
combustíveis e lubrificantes, S.A. Local: Rua Dr. Almeida Henriques, Bloco 1, R/C, em Nelas. 
Requerente: Lubridão. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Capítulo II do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de Segunda 
a Sexta Feira das 09:30 h às 19:15, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:15h, aos 
sábados abertura das 9h30 às 18h00, com paragem para almoço das 12h00 às 15h00 e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
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para o estabelecimento de comércio de combustíveis e lubrificantes, S.A., sito na Rua Dr. 
Almeida Henriques, Bloco 1, R/C, em Nelas, em que é requerente a firma Lubridão, nos termos 
e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------- 
 6.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UM PLACARD E UM AUTOCOLANTE 
PUBLICITÁRIO NA MONTRA DO SEU ESTABELECIMENTO. LOCAL: RUA DR. 
ALMEIDA HENRIQUES, BLOCO 1, R/C, EM NELAS. REQUERENTE: LUBRIDÃO � 
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A. � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 1 de Outubro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de um placard e um autocolante publicitário, na montra do seu 
estabelecimento. Local: Rua Dr. Almeida Henriques, Bloco 1, R/C, em Nelas. Requerente: 
Lubridão � Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. ------------------------------------------
---- I. Pretensão: -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 566, de 28/09/2007, o pedido de 
licenciamento para colocação de um placard e um autocolante na montra do estabelecimento 
comercial, de acordo com as peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em 
anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da publicidade. ------------
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do  
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de um placard e 
um autocolante publicitário, na montra do seu estabelecimento, sito na Rua Dr. Almeida 
Henriques, Bloco 1, R/C, em Nelas, em que é requerente a firma Lubridão � Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
  

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

_______________________________________ 
 

A Chefe de Divisão, 
 

_______________________________________ 
 


