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ACTA Nº. 7 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL             

DE  NELAS, REALIZADA EM  DEZ DE ABRIL DE DOIS MIL E 
SETE 

 
---- Aos dez dias do mês de Abril do ano de dois mil e sete, nesta Vila de Nelas e edifício dos 
Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a presidência 
da Senhora  Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, 
estando presentes os Senhores Vereadores Eng. João Manuel Correia dos Santos, Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. 
Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 27 de Março de 
2007, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, a qual tinha sido 
aprovada em minuta para efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a Declaração de Voto que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �Relativamente ao texto da acta da reunião anterior e com relevância deixaria consignado o 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O texto alegadamente do Vereador Osvaldo Seixas (pág.9) é mais uma confirmação da 
prática mentirosa adoptada infelizmente pela Câmara nos últimos tempos e que as próprias 
declarações produzidas nas reuniões e nas actas acabam por confirmar. Aliás, acabo de saber 
agora que dizem que defendi coisas de que nunca ninguém me ouviu falar e que claramente 
contrariam o meu pensamento e desejo. Se assim foi onde estão as minhas propostas, a 
discussão das mesmas ou o seu agendamento? -----------------------------------------------------------
---- Fui eleito em Outubro de 2005 ao lado daqueles que aprovaram um Programa e Valores e 
Princípios nos quais agora escarram. Para defesa deles decidi demitir-me e afastar-me de 
caminhos que nada de positivo auguram no futuro. -----------------------------------------------------
---- 2. A expressão resultante da pág.25 referente a obras ilegais estão fora do contexto uma vez 
que proferida na sequência da negação do acesso de vereadores aos documentos da Câmara e 
aquele juízo resultaria daquele obstáculo. -----------------------------------------------------------------
---- Reafirmo no entanto que no meu modesto entendimento durante o ano de 2006 foram 
realizadas  obras que não respeitaram a legislação aplicável, nomeadamente a Lei das 
Autarquias e a legislação de empreitadas e fornecimento de serviços ao Município, como a seu 
tempo pedirei às entidades (competentes) para se pronunciarem.� ------------------------------------ 
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro votaram 
favoravelmente a acta da reunião anterior com a condição da introdução de uma correcção nos 
termos da Declaração de Voto que apresentaram e que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Votamos favoravelmente a Acta da Reunião de 27 de Março, ressalvando quatro 
imprecisões que a mesma contém e que deverão ser corrigidas, da seguinte forma: ----------------
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---- - Na aprovação da Acta da Reunião de 13 de Março, não consta que o voto favorável dos 
vereadores Adelino Amaral e Jorge Branquinho é condicionado pela alteração da referida acta,  
nos termos da declaração de voto então apresentada; ---------------------------------------------------
---- - No Período de Antes da Ordem do Dia (pág. 3), o parágrafo �A Senhora Presidente da 
Câmara  informou que já deu ordem ao Sector de Contabilidade para deixar consultar os 
balancetes�, não corresponde ao que a Senhora Presidente da Câmara efectivamente disse e que 
foi �ter dado ordem para serem dados os balancetes�; --------------------------------------------------
---- - Também no Período de Antes da Ordem do Dia (pág.5), o parágrafo �O Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral declarou que tinha pedido informações acerca deste assunto, que 
se deslocou à Câmara no dia seguinte à última reunião e a Senhora Presidente disse-lhe que o 
assunto está em segredo de justiça�, não corresponde ao que o vereador Adelino Amaral disse, 
que foi que �a Senhora Presidente da Câmara lhe recusou essas informações, alegando que o 
assunto estaria em segredo de justiça�; --------------------------------------------------------------------
---- - Na página 8 (linhas 41 e 42) onde se lê �numa reunião�, deve ler-se �na referida reunião 
de Setembro�. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O nosso voto favorável é condicionado pela introdução na Acta das correcções acima 
indicadas.�------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva informou que  vai pedir um inquérito 
ou uma sindicância sobre vários aspectos, nomeadamente, material doado às associações, 
regime de exclusividade do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques e sobre procedimentos sobre 
a adjudicação de determinadas obras tais como divisão das mesmas em várias fases. -------------- 
 

 SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 82.710,58 � (oitenta e dois mil setecentos e dez 
euros e cinquenta e oito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 163.746,96 � (cento e 
sessenta e três mil setecentos e quarenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente leu uma declaração que a seguir se transcreve: ---------------------------
---- �A Câmara Municipal de Nelas, enquanto parceira da rede social, tomou a iniciativa de 
promover, uma vez mais, a campanha �Nelas Solidária� com o objectivo de ajudar as famílias 
mais carenciadas do concelho. ------------------------------------------------------------------------------
---- Após mais uma campanha bem sucedida, quero manifestar a imensa gratidão a todos os que 
tornaram possível este gesto de elevada generosidade e altruísmo. Em particular, há que realçar 
o contributo das empresas Lidl, Mathias, Écomarché e Pingo Doce, Neltricauto, Agronelas, 
Electronelas, Casa Santos, �Raul Carlos Pais Tavares� e Casa Albertino Silveira que, 
conjuntamente com a população em geral e as voluntárias desta Câmara Municipal , permitiram  
a recolha de uma tonelada de alimentos e produtos variados. ------------------------------------------
---- A distribuição desta colecta continuará a decorrer durante esta semana e conta  com a 
colaboração dos Bombeiros Voluntários de Nelas e de Canas de Senhorim, também parceiros 
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da Rede Social.� ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques entregou a todos os Senhores Vereadores 
fotocópia de dois certificados de formação profissional adquirida pelo Funcionário desta 
Câmara Municipal que executou a poda das árvores, como resposta à intervenção do Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva na reunião anterior referente à referida poda das 
árvores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva disse que o Executivo ainda não 
respondeu às suas perguntas da reunião anterior e quer uma resposta assinada pela Senhora 
Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques informou que futuramente vai dar resposta visto 
que ainda não acabou o prazo para lhe responder que é de 10 dias úteis. -----------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que exige uma resposta por 
escrito e assinada pela Senhora Presidente da Câmara. -------------------------------------------------
---- Para clarificação da verdade relativamente ao assunto �Parque Ecológico da Quinta da 
Cerca� o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques exibiu uma página do Jornal �Folha do Centro� 
onde consta uma entrevista do Senhor Prof. Queirós.----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral interpelou o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques no sentido de saber se essa entrevista iria ficar na acta. --------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques assinalou no jornal a parte que vai ficar em acta, a 
qual a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------
---- �Perante isto o que é que a LAC pretende fazer? ----------------------------------------------------
---- Perante este cenário estão bloqueados todos os projectos. Porque o que está em causa não é 
só esta primeira iniciativa, em causa estão seis casas em ruínas � o investimento previsto em 
cada uma é de 50 mil euros � são 300 mil euros; está em causa a cafetaria e centro de 
observação astronómica, mais de 40 mil euros; a loja, mais de 30 mil euros; e o hotel escola 
mais um milhão e setecentos mil euros. Estão em causa investimentos na ordem dos 2.120 mil 
euros, que se não saírem desta iniciativa têm que sair do orçamento municipal. --------------------
---- Será que os senhores vereadores vão propor  que saia do orçamento municipal, quando e 
como? Corremos o risco de continuar com as ruínas todas e desperdiçar este quadro 
comunitário de apoio. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais, o Dr. Borges da Silva tinha concordado com esta proposta anteriormente, quando era 
responsável pela vereação foi-lhe feita essa proposta e concordou. Portanto, tem que ter 
alternativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- É que sem a componente de turismo em espaço rural a Quinta não é viável do ponto de 
vista da gestão económica e financeira. O centro de auto caravanismo  fica incompleto e 
perderá funcionalidade, porque hoje os auto caravanistas viajam com mais gente dentro das 
caravanas, então necessitam de um complemento. -------------------------------------------------------
---- O Hotel Escola e o Centro de Congressos é o projecto que exige o maior esforço financeiro, 
ficará adiado indefinidamente. Portanto, Nelas continuará fora do ensino profissional e médio e 
vai perder uma oportunidade histórica de poder iniciar esse sistema de ensino, num contexto 
social que se modificou, que já é um contexto de recessão económica. As pessoas têm que 
perceber que com o encerramento da principal unidade fabril no concelho, vai haver nos 
próximos anos menos cinco milhões de euros. E essa é uma razão para que, quer os políticos, 
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quer a população tenha de repensar as suas opções e as suas implicações, porque pode haver 
obras de inegável relevância social, mas que não sendo reprodutivas podem contribuir para que 
a crise se aprofunde. É preciso recordar que o está em causa é o progresso do concelho, é o 
emprego, e o potencial do Parque Ecológico da Quinta da Cerca para este propósito. Os nossos 
estudos de mercado dizem-nos que em 10 anos, desde que todas as valências estejam  a 
funcionar, o número de visitantes  subirá  até aos 90 mil. Além disso, a Quinta da Cerca 
contribuiu para a criação directa  de uma dezena de postos de trabalho e para a empregabilidade 
de cerca de uma centena de trabalhadores e técnicos que aqui estagiaram e receberem 
formação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Se associarmos a estas 18 valências o projecto do Circuito Arqueológico e Etnográfico das 
Terras de Senhorim que o parque vai lançar de imediato, que inclui 98 sítios com valor 
patrimonial distribuídos por todas as freguesias do concelho, particularmente em Senhorim, 
onde na nossa opinião deve ser instalado o Centro de Etnografia das Terras de Senhorim, mas 
também Canas de Senhorim que deve receber uma sede condigna para o seu museu de 
arqueologia.� --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva requereu, ao abrigo da lei e dos 
preceitos constitucionais, pedir a palavra, pois gostaria de responder ao Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques apresentou uma declaração que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Resposta ao requerimento dos Vereadores do PS, apresentado em reunião do Executivo de 
27 de Março de 2007. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Solicitam os senhores vereadores do Partido Socialista que a Senhora Presidente clarifique 
a sua posição, sobre o acesso a vários documentos e informações sobre: ----------------------------
---- - Listagem de pagamentos com indicações de datas das facturas de fornecedores; ------------
---- - Disponibilidade para consulta, de dossier com facturas pagas; ----------------------------------
---- - Cópias de várias facturas de fornecedores ou documentos equivalentes, pagas e mapas de 
vencimentos; --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Contrato de abastecimento de combustível, em vigor; --------------------------------------------
---- - Extractos de movimentos de abastecimento de combustível, com cartão ou relação de: ----
------- - Talões de abastecimento datada, bem assim como as respectivas autorizações de 
pagamento, de todas as viaturas da Câmara, no período de 01 de Novembro de 2005 até 28 de 
Fevereiro de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Quanto ao acesso aos documentos administrativos, a Senhora Presidente de Câmara já 
informou por escrito os senhores vereadores que os serviços estavam disponíveis dois dias por 
mês para a consulta dos mesmos. ---------------------------------------------------------------------------
---- Escusado será dizer que alguns documentos contêm dados pessoais e não terão acesso, por 
se considerarem documentos nominativos, carecendo de autorização por escrito do seu titular. --
---- Não percebemos o que pretendem os senhores vereadores do Partido Socialista! --------------
---- Será que hoje, na oposição, os Senhores Vereadores do Partido Socialista  querem 
enveredar pelos caminhos que outros trilhavam no passado em que o Partido Socialista 
denunciava de forma pública dizendo: o que tem acontecido ao longo do corrente ano de 1995, 
durante o qual o PSD e o seu Jornal �Correio de Nelas� tudo têm feito para provocar uma 
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grave desestabilização social e política, utilizando para  tanto métodos carregados  de rancor 
pessoal e revanchismo político, que julgávamos nunca pudessem ser usados na via pública.-----
---- A aparição de pessoas desmedidamente ambiciosas e sem escrúpulos, estranhamente 
influentes nas próprias estruturas distritais do PSD, fizeram da vida política uma permanente 
chicana, que visa objectivamente desprestigiar as pessoas e as instituições e provocar o caos 
no Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Não cremos que isso possa acontecer! ----------------------------------------------------------------
---- Quanto aos documentos do fornecimento dos combustíveis! --------------------------------------
---- Apenas podemos dizer que o contrato de fornecimento de combustíveis, foi objecto de 
deliberação do Executivo, datada de 26 de Agosto de 1997, é esse que inalterado se mantém em 
vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- E apenas podemos dizer isto, porquanto, nos princípios do mês de Março de 2007, a 
comunicação social, nomeadamente o Jornal de Notícias informava que: o Ministério Público 
de Nelas deverá começar a ouvir, hoje, as testemunhas arroladas por António Patrício, 
militante da estrutura local do CDS-PP, numa queixa crime que este moveu contra Manuel 
Marques, actual vereador do executivo camarário, também do PP, por dar cobertura a 
alegados actos de favorecimento em concursos de admissão de pessoal, entre outras acusações. 
----- As testemunhas que o militante do PP arregimentou  para o processo acusatório, são o 
antigo Presidente da Câmara de Nelas, José Correia, os actuais vereadores socialistas do 
Executivo Municipal e o ex-lider da estrutura local do PSD e o ex-vereador da autarquia José 
Borges da Silva. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Aos microfones da Rádio Noar de Viseu o cidadão António Patrício de uma forma 
inequívoca acusa-nos de Crime de Participação Económica em Negócio, referindo-se 
exactamente aos combustíveis. -----------------------------------------------------------------------------
---- Posteriormente, no Jornal de Notícias de 29 de Março de 2007, o Senhor Vereador Dr. José 
Borges da Silva dizia: A Câmara de Nelas está a ser investigada pela Inspecção-Geral da 
Administração do Território e pela Polícia Judiciária. -------------------------------------------------
---- Ninguém mais do que nós, para defesa da honra e bom nome quer que a IGAT, o Ministério 
Público e a Policia Judiciária, descubram toda a verdade. ----------------------------------------------
---- Assim, sem perturbação devemos permitir que estas entidades que têm  legitimidade e 
competência para a investigação, busquem a verdade material de uma forma livre, sem limites 
apreciando todo o processo. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Pois, só assim poderemos defender-nos da insídia e da calúnia que alguns de má fé 
lançaram sobre nós, responsabilizando-os futuramente pelos seus actos. Para nós em política 
não vale tudo. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Por isso, entendemos ser contra procedente enquanto decorrer o inquérito apresentado pelo 
Senhor António Patrício, entregar aos senhores vereadores do Partido Socialista ou a outros, 
quaisquer documentos sobre este assunto, que eles certamente já conheceram no Ministério 
Público, no mínimo, para essa entrega deverá respeitar-se o prazo de duração máxima do 
inquérito, previsto na lei.� -----------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva e em relação ao assunto �Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca� afirmou que apresentou uma declaração na última reunião e 
confirmou que falou com o Prof. Queirós. Defendeu que o desenvolvimento da Quinta da Cerca 
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seja feito através de privados, defendeu que a Câmara devia negociar com privados, tal como 
por exemplo a Mata das Alminhas. E perguntou: Quem são os sócios da PATRAM? A essa 
empresa privada iríamos ceder dois meios hectares de terreno e gostava de discutir com o Prof. 
Queirós uma solução para a Quinta da Cerca com viabilidade. Mais informou que não alterou a 
sua posição relativamente à Quinta da Cerca, que foi concessionada em 2001 e ainda não abriu 
ao público.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva e em relação ao assunto �Acesso aos 
documentos administrativos� afirmou que em Julho de 2005 o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques requereu ao anterior Presidente da Câmara uma lista com nome de funcionários e 
moradas, a qual foi negada pelo anterior Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Dr. Manuel 
Marques pediu um parecer à Assembleia da República � CADA (Comissão de Acesso a 
Documentos Administrativos) - e nesse parecer, que veio em Setembro, era explicado que 
documentos nominativos são os que têm a ver com a intimidade das pessoas. ----------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que perante o atrás descrito  
uma factura não é um documento nominativo e este parecer é apenas um parecer, que tinha o n.º 
3533, na CADA, e o parecer não era vinculativo. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva informou ainda que já requereu à 
Senhora Presidente da Câmara três e-mail a pedir o n.º de processo que decorre no Tribunal 
Administrativo do Circulo de Viseu.-----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos perguntou à Senhora Presidente 
qual era  a dificuldade em dar o n.º do processo ao Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que o argumento utilizado 
pelo Senhor Vereador Dr. Manuel Marques tinha um problema. --------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou que o Senhor Vereador 
Dr. Manuel Marques, com o seu comportamento, estava a dar razão ao antigo Presidente da 
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva informou que os recursos dos 
pareceres deviam ser apresentados no órgão e que a existência de um processo no Tribunal 
Administrativo do Circulo de Viseu era o argumento para não deixar os vereadores da oposição 
aceder aos documentos administrativos.-------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro pediu um  ponto de 
ordem à Mesa e informou que os Vereadores do PS não respondem à declaração do Senhor 
Vereador Dr. Manuel Marques e que não abdicam da sua posição de acesso aos documentos 
administrativos. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a Informação que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Acesso de Vereadores a documentos administrativos. --------------------------------------------
---- Queria pela presente: ------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. INFORMAR -------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A Câmara de que em 02/04/2007 apresentei  uma denúncia crime contra a Sra. Presidente 
e os Srs. Vereadores em permanência pela eventual prática de crimes de coação contra órgãos  
constitucionais e denegação de justiça por me terem impedido de ver documentos no edifício da 
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Câmara no passado dia 28 de Março e bem por os virem sonegando aos vereadores do P.S. -----
---- 2. REAFIRMAR -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Que continuo a aguardar os esclarecimentos  solicitados à Sra. Presidente e formulados na 
anterior reunião de Câmara  relativos a: -------------------------------------------------------------------
---- a) Dívida de 275.000 � a empreiteiro e que originou participação ao IGAT; -------------------
---- b) Poda das tílias na Av.ª João XXIIII, em Nelas; ---------------------------------------------------
---- c) Recuperação Ambiental das Minas de Urânio; ---------------------------------------------------
---- d) Documentos relativos ao SIADAP. ----------------------------------------------------------------
---- - Por força do disposto no artigo 68º./1, s) da Lei n.º 169/99, de 18/09, tal resposta deveria 
ter sido dada no prazo de 10 dias, o que não ocorreu. ---------------------------------------------------
---- 3. REITERAR JUNTO DA SRA. PRESIDENTE --------------------------------------------------
---- - O pedido do n.º do processo que alegadamente corre termos no Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu, para alegada apreciação do acesso a documentos por parte dos vereadores, uma 
vez que o que foi anteriormente referido corresponde ao n.º de processo na CADA (Comissão 
de Acesso de Dados da Assembleia da República), cujo parecer tinha carácter facultativo, não 
dispensando pois decisão final da Câmara da altura que era recorrível nos termos  do disposto 
no art.º 17.º da LADA e art.º 98.º do CPA e 16º./1, da LADA.� ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral requereu, em nome do Partido Socialista, 
que fosse enviada cópia da acta da reunião anterior, depois de corrigida, ao Senhor Prof. 
Queirós. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, apresentaram  
a Comunicação, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------- 
---- �Exma Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Anexa-se uma carta que o Senhor Rui Humberto Portugal Batalha remeteu aos vereadores 
do Partido Socialista, agradecendo-se desde já os comentários que V.ª Ex.ª entenda por 
convenientes.� -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Rui Humberto Portugal Batalha � Rua da Shell � Bloco B, 5 � 1.º Dt.º - Nelas. --------------
---- Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. ---------------------------------------
---- Pedido de esclarecimento. ------------------------------------------------------------------------------
---- C/conhecimento: Senhores Vereadores da Coligação e do Partido Socialista. ------------------
---- Venho por este meio, e de acordo com o Código do Procedimento Administrativo, requerer: 
---- Que fosse discutida em Ponto de Ordem de Trabalhos, na próxima reunião de Câmara: ------
---- - Se, a Câmara da qual é mui Digna Presidente, teve conhecimento e/ou autorizou que fosse 
realizado um peditório nos dias 20 a 24 de Janeiro do corrente ano, a favor de uma funcionária 
dessa Câmara, de nome Maria do Carmo, com a participação activa das funcionárias dessa 
Câmara, de nome Maria do Carmo, com a participação activa das funcionárias Arlete Garcia e 
Fátima Sampaio; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Se autorizou e/ou teve conhecimento da utilização de uma viatura municipal para a 
recolha de fundos a fim de saldar as dívidas da referida funcionária, em várias freguesias do 
concelho e bem assim na própria vila de Nelas, durante as horas normais de expediente.� --------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que foi imediatamente respondido ao Senhor 
Rui Batalha.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que, no que respeita ao acesso 
aos documentos administrativos, verificou agora que há uma terceira posição, pediu a posição 
da Senhora Presidente da Câmara e entregou requerimento por escrito, em nome dos três 
vereadores do Partido Socialista, o qual a seguir se transcreve: ---------------------------------------
---- �Porque a Senhora Presidente da Câmara apresentou como justificação para a recusa de 
informações e acesso a documentos solicitados, a existência de um processo judicial de recurso, 
pendente no Tribunal Administrativo do Círculo de Viseu, solicita-se a confirmação da 
existência  do referido processo e informação do seu número e em que Secção deu entrada. -----
---- Solicita-se igualmente informação sobre o pedido de parecer a um jurista, que a Senhora 
Presidente deu como justificação para recusar informações sobre reclamação de pagamento de 
275.000 �, apresentada por um empreiteiro e enviada à IGAT, nos termos do pedido 
apresentado pelo vereador Adelino Amaral, de que se junta cópia e recusado por, alegadamente, 
este processo estar em segredo de justiça.� --------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Tendo V.ª Ex.ª dado conhecimento, na reunião de Câmara de ontem dia 13 de Março, de 
uma reclamação de pagamento de um �conjunto de obras e trabalhos a mais, concluídos no 
período de Verão de 2005, no valor de 275.000 ��, apresentada por um empreiteiro e não tendo 
essa informação sido acompanhada de informação dos serviços técnicos da Câmara e da 
discriminação das obras em causa, bem como os respectivos valores, venho desta forma, 
solicitar me sejam facultadas, com a maior urgência possível, essas informações e outras que 
entenda necessárias, para completo esclarecimento do assunto.� -------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que a sua postura é de maior clareza e 
transparência sempre enquadrada na lei, que o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas tinha dado 
uma resposta baseada no Estatuto da Oposição e na LADA e como há um recurso pendente no 
Tribunal Administrativo do Circulo de Viseu está a aguardar a sentença desse recurso requerido 
pelo Senhor Dr. José Correia e que não tinha problemas em mostrar os documentos em 
determinado dia da semana, mas como foi confrontada com  esse recurso, estava a aguardar o 
resultado desse recurso. --------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Seixas lhe tinha entregado um documento que nem assinado estava, que não lhe diz 
nada e que eles, Vereadores do Partido Socialista, entendem que têm acesso a todos os 
documentos e que não vão prescindir desse direito. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva informou que vai pedir o 
agendamento para os vereadores terem mais acesso aos documentos. --------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que o Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva abusou do poder ao chamar a GNR para dentro do edifício da Câmara 
Municipal para ter acesso aos documentos. ---------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos referiu que aquilo das 
trapalhadas do Executivo anterior não servem de desculpa para este Executivo não dar acesso 
aos documentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente declarou que até agora tinha confiado na gestão do Executivo 
anterior, mas que agora vê que foi tudo uma trapalhada. -----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos questionou a Senhora Presidente 
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da Câmara se já tinha oficiado o Tribunal Administrativo do Circulo de Viseu sobre a situação 
em que se encontrava o processo. --------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva também requereu à Senhora 
Presidente se já tinha oficiado o Tribunal de Viseu para ver em que ponto estava o processo. ----
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que não mandou nenhum ofício, mas que pediu 
ao Senhor Vereador Dr. Manuel Marques para a esclarecer sobre o assunto. ------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que já toda a gente percebeu 
agora que não há processo nenhum.------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng,º João Manuel Correia dos Santos requereu à Senhora Presidente 
da Câmara que oficie junto do Tribunal Administrativo do Circulo de Viseu no sentido de 
questionar aquele Tribunal em que ponto está o processo. ---------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva congratulou-se com a colocação de 
placas de �Nelas� e �Serra da Estrela� na A25, mais concretamente no nó de Teivas e deu os  
parabéns à Senhora Presidente da Câmara, em representação do Município. ------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou um requerimento a pedir 
que fosse posta à votação a admissão de uma proposta e posteriormente a votação da própria 
proposta e porque era obrigação da Senhora Presidente da Câmara executar as deliberações da 
Câmara Municipal por força do artigo 68.º/1. b), da Lei n.º 169/99, com a redacção da Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, propondo que a Câmara se pronuncie de imediato sobre a seguinte 
proposta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �A  Câmara Municipal reunida em 10 de Abril com a presença de todos os seus membros e 
no sentido de definitivamente clarificar o acesso de todos os vereadores a todos os documentos 
existentes na Câmara Municipal, consultando-os livremente e deles podendo tirar cópias, 
mantendo a reserva que por lei às informações e documentos está garantida, deliberou no 
sentido de que todos os membros da Câmara tenham acesso livre a todos os documentos na 
mesma existentes, quando bem entenderem dentro do horário de expediente da Autarquia, 
podendo dos mesmos retirar cópias ou outras reproduções obrigando-se à reserva sobre os 
mesmos sendo que o referido acesso deve ser feita para exercício restrito das suas funções de 
membros da Câmara Municipal.� --------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques declarou que o Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva estava a requer algo que já está consignado na lei e como tal iria votar contra a 
proposta apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que os Vereadores do Partido 
Socialista vão abster-se na admissão da proposta porque não faz sentido a admissão da mesma 
uma vez que o assunto está clarificado e previsto na lei.------------------------------------------------ 
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, apresentaram 
a Declaração de Voto, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------
---- �Relativamente à admissão da proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Borges da 
Silva, para que a Câmara delibere sobre o acesso a informações e documentos, que temos vindo 
a reclamar e que têm sido sistematicamente negados pela Senhora Presidente da Câmara, 
abstemo-nos porque, apesar de entendermos que a Câmara pode e deve discutir todos os 
assuntos que digam respeito ao município e este, muito em particular, pois tem a ver com o 
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exercício, com democracia e transparência, do mandato de vereadores eleitos, entendemos 
também que não deve ser objecto de deliberação da Câmara, um direito consagrado na lei, que 
assiste a todos os vereadores.� ------------------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que queria, através de uma 
votação e para ser consequente politicamente, mostrar que o Executivo estava a criar mais um 
artifício jurídico para não dar acesso aos documentos administrativos e politicamente perguntou 
que valores é que a Senhora Presidente protegia para obstacularizar o acesso aos documentos e 
que isto parecia uma incoerência política e perguntou  onde estava  a gestão moderna defendida  
na campanha eleitoral. . --------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas declarou que tudo aquilo eram discussões estéreis, 
que, politicamente, foi dado aos Senhores Vereadores do Partido Socialista um documento onde 
se marcava os dias para o acesso aos documentos. ------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro declarou que os 
Vereadores do Partido Socialista sabiam que lhes foram cedidos alguns documentos, mas não 
lhes foram dados outros que eles queriam. ----------------------------------------------------------------
---- Seguidamente a Senhora Presidente da Câmara pôs à votação a proposta do Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. --------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou que os vereadores do 
Partido Socialista não iam votar negativamente a proposta porquanto não se opunham a que 
todos os assuntos fossem debatidos de uma forma livre e exaustiva, também não iam votar 
favoravelmente porquanto aquilo que foi proposto já a lei assim o obriga, que se iam abster, que 
achavam que tinham os mesmos direitos do Executivo e sugeriam, mais uma vez, que a 
Senhora Presidente da Câmara requeresse um parecer à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro relativamente ao acesso aos documentos administrativos 
por parte dos Senhores Vereadores da Oposição. --------------------------------------------------------
---- Feita a votação foi a proposta rejeitada com três votos contra da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, três abstenções dos Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e um 
voto favorável do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. ------------------------------- 

  
ORDEM DO DIA 

 
1 - SUBSÍDIOS 

 
1.1.ESCOLA SECUNDÁRIA/3 DE NELAS - PROJECTO SCIENCE ON STAGE - 
AGRADECIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 151, datado de 27 de Março de 2007, da Escola Secundaria/3 de Nelas, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Projecto Science on Stage ------------------------------------------------------------------------------
---- A equipa da Escola Secundária de Nelas que integra a Delegação Portuguesa no Festival 
Internacional Science on Stage 2 e que irá deslocar-se de 1 a 6 de Abril a Grenoble, França, 
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vem, por este meio, agradecer o interesse demonstrado bem como a atribuição do subsídio 
referente ao Projecto aprovado na v/reunião ordinária realizada em 27 de Fevereiro de 2007.----
---- Com os melhores cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
1.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CANTO E ENCANTO � ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL DE CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 15 de Fevereiro de 2007, do Canto e Encanto � Associação 
Cultural de Canas de Senhorim, com sede em Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: --
---- �Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro � Digna Presidente da Câmara Municipal de Nelas. ------
---- Tal como esperávamos fomos convidados pelo Coral Açoreano da Horta a visitar a Ilha do 
Faial, dia 29 de Abril a 1 de Maio próximos, com o objectivo de colaborarmos em 2 concertos, 
em retribuição dos realizados em Nelas e Canas de Senhorim em Junho do ano passado.---------
---- Com a devida antecedência solicitaremos a V.ª Excelência a disponibilidade de transporte 
em autocarro da Autarquia para o Aeroporto de Lisboa, na ida e na vinda. --------------------------
---- Por agora o que pretendemos é solicitar o donativo possível para levarmos a cabo este 
intercâmbio cultural com o Coral da Horta. ---------------------------------------------------------------
---- Para o efeito, à custa de diversas iniciativas levadas a cabo por nós (Cântico de Janeiras; 
Ceia Medieval; Feira Medieval; �Venda do Canto�; donativos de empresa; etc.) conseguimos 
realizar cerca de 2/3 do custo deste projecto que ultrapassa os 10.000 �. ----------------------------
---- É exactamente para o 1/3 em falta (cerca de 3.600 �) que, dentro das disponibilidades da 
Autarquia, solicitamos ajuda. -------------------------------------------------------------------------------
---- Sem outro assunto apresentamos cumprimentos a V. Excelência, bem como a todos os 
Exmos. Vereadores.� -----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Canto e Encanto � Associação Cultural 
de Canas de Senhorim, um  subsídio no valor de 2.500  � (dois mil e quinhentos euros).----------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que durante a campanha 
eleitoral existia um compromisso com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e de todas as 
Juntas de Freguesia, no sentido de haver investimentos em Canas de Senhorim e esses 
investimentos serem coordenados com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e neste 
assunto e no assunto seguinte  da Ordem de Trabalhos não houve contactos com a Junta de 
Freguesia de Canas de Senhorim para atribuição destes subsídios e que tem havido um 
investimento quase inexistente em Canas de Senhorim. ------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara disse ao Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva que no próximo dia 16 de Abril iria ter uma agradável surpresa e que o compromisso que 
existe é público e com as freguesias no seu todo. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu ao Executivo que nos documentos 
enviados aos Vereadores juntos às convocatórias para as reuniões de Câmara fosse já a proposta 
de subsídio a atribuir aos pedidos. ------------------------------------------------------------------------- 
-1.3.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 5 de Abril de 2007, da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
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---- Pedido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Serve o presente ofício para requerer a V.ª Ex.ª o valor de 15.000 �, este para colmatar com 
as despesas do n/seguro de frota. ---------------------------------------------------------------------------
---- Sem outro assunto e aguardando resposta, subscrevemo-nos com os melhores 
cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Eng,º João Manuel Correia dos Santos informou que as anteriores 
Câmaras já vinham a atribuir este subsídio para pagamento da frota dos Bombeiros. --------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Canas de Senhorim, um  subsídio no valor de 15.000 � (quinze mil euros euros). 
  

2 � DIVERSOS 
 
2.1.ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO SENHOR DR. JOSÉ 
MARQUES LOPES - PROPOSTA DA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA � 
APROVAÇÃO 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou uma Proposta que a seguir se transcreve: -------
---- �José Marques Lopes, nascido em Santiago de Cassurrães, Concelho de Mangualde, a 19 de 
Julho de 1918, dedicou toda a sua vida ao ensino  e participação cívica e política, estando o seu 
nome indissoluvelmente associado à implementação e desenvolvimento do poder local 
democrático no nosso Concelho, terra que adoptou por via do casamento. --------------------------
---- Licenciou-se em Ciências Históricas e Filosóficas, na Faculdade de Letras de Coimbra; fez 
o Curso de Ciências Pedagógicas na Universidade de Lourenço Marques, Moçambique; 
possuía, ainda, o Curso de Psicologia-Psicomotora e Diploma de Ensino Particular. --------------
---- Foi professor efectivo do Ensino Técnico-Profissional, em Moçambique; foi subdirector do 
Instituto Industrial e Comercial da Beira, naquela antiga colónia portuguesa. -----------------------
---- Regressou definitivamente a Portugal em 1974 e aposentou-se do Ensino Oficial, em 1975, 
leccionando, ainda, no ensino particular, até 1983.-------------------------------------------------------
---- Foi autor de várias publicações de natureza literária destacando-se a excelência da sua 
poesia em variadas revistas e jornais; no Ensaio, foi distinguido com um 2.º prémio no concurso 
literário promovido pelo periódico Notícias de Lourenço Marques. ----------------------------------
---- Colaborou regularmente, em Moçambique, nos periódicos Diário de Lourenço Marques e 
Notícias de Lourenço Marques e, em Nelas, no Planalto e Correio de Nelas. ----------------------- 
---- Foi, ainda, pequeno produtor agrícola e, nessa qualidade, director da Cooperativa Agrícola 
de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Foi um grande protagonista da vida política do Concelho de Nelas tendo sido eleito, pela 
primeira vez, Deputado da Assembleia Municipal de Nelas, e sucessivamente reeleito em todos 
os sufrágios seguintes, o último dos quais em Outubro de 2005, retirando-se com grande 
dignidade em Julho de 2006.---------------------------------------------------------------------------------
---- Exerceu, também, com grande sabedoria a presidência da Assembleia Municipal no 
mandato 1990-1993. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Considerando ainda que no dia 25 de Abril se assinala mais um  aniversário da Revolução 
da Liberdade e que seria relevante prestar homenagem e salientar a importância  de José 
Marques Lopes cujo trabalho contribuiu para a consolidação da Democracia no Poder Local. ---
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---- Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Nelas delibere: ---------------------
---- Nos termos do artigo 13.º do Regulamento da Medalha Municipal, aprovar a atribuição da 
Medalha de Mérito Municipal, ao Professor José Marques Lopes.� ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos pediu ao Executivo para que 
quando houver propostas desta índole as mesmas sejam enviadas aos Senhores Vereadores com 
a devida antecedência. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que concordava com o 
Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos porque naquela mesa de reuniões 
ninguém tinha liberdade para rejeitar aquela proposta, que muitas outras pessoas merecem estas 
medalhas e pediu para que numa próxima reunião em que haja um assunto idêntico ser 
consultado antes de ser apresentada a proposta. ---------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a eles, Vereadores do Partido 
Socialista, enche-os de alegria a atribuição desta medalha, não só a titulo partidário mas 
também a título pessoal.--------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara declarou que a proposta, embora sendo sua, considera-a 
como uma proposta de toda a Câmara, uma vez que o importante é homenagear o Senhor Dr. 
José Marques Lopes. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a Medalha de Mérito Municipal ao Senhor 
Dr. José Marques Lopes. ---------------------------------------------------------------------------  
2.2.ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS CARENCIADOS DO 
CONCELHO DE NELAS - APROVAÇÃO DE REGULAMENTO 
---- Presente o ofício n.º 0600189, datado de 21 de Março de 2007, da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que a seguir se transcreve: -----------------
---- �Bolsas de estudo competência municipal. -----------------------------------------------------------
---- Em referência ao vosso ofício n.º 1133, datado de 09-03-2007, junto remeto a V.ª Ex.ª o 
nosso parecer n.º 57/07, de 09-03-2007, elaborado pela Direcção Regional da Administração 
Local, relativo à questão que ali nos é formulada. -------------------------------------------------------
---- Com os melhores cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------
---- �Bolsas de estudo competência municipal.-----------------------------------------------------------
---- 1 � Em referência ao vosso ofício n.º 1133, de 7/03/2007, e ao assunto mencionado em 
epígrafe, temos a informar que foi aprovada em reunião de coordenação jurídica,  realizada em 
27/03/2001, nos termos do despacho n.º 6695/2000, de Sua Ex.ª o Ministro Adjunto, publicado 
no DR, II Série, de 28 de Março, a seguinte conclusão, homologada por Sua Ex.ª o Secretário 
de Estado da Administração Local, em 3 de Janeiro de 2002: -----------------------------------------
---- �CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DOS CURSOS DO 
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR -------------------------------------------------------------------------
---- a. Dispõe a alínea d) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que 
compete à Câmara Municipal deliberar em matéria de atribuição de auxílios económicos a 
estudantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b. É assim possível a concessão de bolsas de estudo por parte de um município a estudantes 
do ensino médio e superior, mediante prévia elaboração de regulamento, nos termos da alínea a) 
do n.º 7, do artigo 64.º, do mesmo diploma, no qual se fixem os critérios para a respectiva 
atribuição e determinação do valor da bolsa.� ------------------------------------------------------------
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---- Assim sendo, é este o entendimento a que estamos vinculados, estando aliás perfeitamente 
enquadrado na alínea d), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. ---------------------------------------------------
---- Chamamos, no entanto, a vossa atenção para o facto deste regulamento dever ser aprovado 
unicamente pela Câmara Municipal, como aliás refere a conclusão b), homologada pelo Senhor 
Secretário de Estado, dado que respeita a uma matéria da exclusiva competência da Câmara 
Municipal, de acordo com as disposições conjugadas da alínea d), do n.º 4, do artigo 64.º e 
alínea a), do n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, com a nova redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Efectivamente, a alínea a), do n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, com a nova 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, prescreve que compete à Câmara Municipal 
elaborar e aprovar posturas e regulamentos em matéria da sua competência exclusiva. -----------
---- 2 � Regulamentos administrativos são �as normas jurídicas emanadas no exercício do poder 
administrativo por um órgão da Administração ou por outra entidade pública ou privada para tal 
habilitada por lei�. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- A nível autárquico, as duas autarquias locais existentes no nosso país � freguesias e 
municípios � podem elaborar e aprovar regulamentos sobre matérias das inseridas no âmbito 
das competências dos seus respectivos órgãos. -----------------------------------------------------------
---- No âmbito municipal os regulamentos podem ser aprovados pela assembleia e pela câmara 
municipal, de acordo com as seguintes normas: ----------------------------------------------------------
--- - As assembleias municipais podem aprovar os regulamentos, sob proposta das respectivas 
câmaras municipais, sobre matérias que sejam exclusivamente da sua competência ou sejam da 
competência  conjunta das assembleias e câmaras municipais (alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º 
e alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, com a nova redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01). ---------------------------------------------------------------------------------
---- - As Câmaras Municipais podem elaborar e aprovar regulamentos sobre matéria da sua 
exclusiva competência, de acordo com o preceituado na alínea a), do n.º 7, do artigo 64.º, da Lei 
n.º 169/99, de 18/09, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/1. --------------------------
---- Sendo, assim, para se averiguar qual é o órgão municipal competente para aprovar 
determinado regulamento tem que se determinar qual dos órgãos tem competência sobre a 
matéria em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ora, na matéria em causa, dúvidas não restam que deliberar sobre acção social escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos 
a estudantes, é competência exclusiva da Câmara Municipal, de acordo com a alínea d), do n.º 
4, do artigo 64.º, do diploma citado, pelo que é da exclusiva competência da Câmara a 
competência para elaborar e aprovar regulamentos neste âmbito. -------------------------------------
---- 3 � Por último, lembramos que a prestação de serviços está sujeita a um procedimento pré-
contratual, de acordo com as normas do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08/06, pelo que nos parece 
ilegal o n.º 3 do artigo 20.º da proposta de regulamento.------------------------------------------------
---- Também deverá ser alterado o artigo 23.º (�Casos omissos�), dado que a integração de 
lacunas obedece às regras gerais de direito, pelo que deve ser retirada a referência a despachos 
do Presidente da Câmara ou de vereadores. ---------------------------------------------------------------
---- No que respeita às contra-ordenações devem ser tipificadas as violações às normas 
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regulamentares que originam contra-ordenações e os respectivos montantes, de acordo com o 
artigo 55.º da Lei das Finanças Locais. --------------------------------------------------------------------
---- Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 1. Assim, em matérias da exclusiva competência da Câmara Municipal, será  este o órgão 
competente para elaborar e aprovar regulamentos independentes (regulamentos que não exigem 
a existência de uma lei prévia, individualizada sobre a matéria regulamentar, sendo lei 
habilitante a norma que atribui competências regulamentares ao órgão em questão) ou de 
execução (regulamentos destinados a tornar aplicáveis as leis existentes), obviamente com 
eficácia externa, de acordo com o n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. ----------------------------------------------------------
---- 2 -  Em reunião de coordenação jurídica,  realizada em 27/03/2001, nos termos do despacho 
n.º 6695/2000, de Sua Ex.ª o Ministro Adjunto, publicado no DR, II Série, de 28 de Março, foi 
aprovada a seguinte conclusão, homologada por Sua Ex.ª o Secretário de Estado da 
Administração Local, em 3 de Janeiro de 2002: ----------------------------------------------------------
---- �a. Dispõe a alínea d) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que 
compete à Câmara Municipal deliberar em matéria de atribuição de auxílios económicos a 
estudantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b. É assim possível a concessão de bolsas de estudo por parte de um município a estudantes 
do ensino médio e superior, mediante prévia elaboração de regulamento, nos termos da alínea a) 
do n.º 7, do artigo 64.º, do mesmo diploma, no qual se fixem os critérios para a respectiva 
atribuição e determinação do valor da bolsa.� ------------------------------------------------------------
---- Presente também uma Proposta de Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Proposta - Bolsas de Estudo - Regulamento Municipal ---------------------------------------
---- Preâmbulo  -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Constitui objectivo do actual Executivo Municipal, o apoio aos jovens para que prossigam 
os estudos e a formação no Ensino Superior, iniciando assim uma prática, ao abrigo do 
Programa Municipal de Bolsas de Estudo. Nesse sentido, a atribuição de bolsas de estudo a 
estudantes carenciados, a partir da conclusão do Ensino Secundário, deve assumir uma 
particular importância. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, e tendo em consideração o poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo 
disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, e nos termos e para os efeitos 
previstos na alínea d) do n.º 4 do artigo 64.º, e na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara 
Municipal de Nelas propõe à Assembleia Municipal de Nelas que aprove o seguinte --------------
---- Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo ----------------------------------------------------
---- Artigo 1º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Lei habilitante -------------------------------------------------------------------------------------------
---- O presente Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo, adiante também designado apenas 
por Regulamento, é aprovado nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, e nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 4 do artigo 
64.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------
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---- Artigo 2.º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Objecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O presente Regulamento define os princípios gerais e as condições de acesso à atribuição 
de bolsas de estudo a estudantes matriculados e inscritos em estabelecimentos e cursos de 
ensino superior.------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Para a interpretação e integração das normas constantes do presente Regulamento, 
entende-se por estabelecimento de ensino superior todos aqueles que ministrem cursos aos 
quais seja conferido o grau académico de licenciatura ou bacharelato, designadamente:-----------
---- - a) Universidades; ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - b) Institutos Politécnicos; -----------------------------------------------------------------------------
---- - c) Institutos Superiores;--------------------------------------------------------------------------------
---- - d) Escolas Superiores.----------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 3º---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Bolsas de Estudo-----------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Bolsa de Estudo é uma prestação pecuniária, de valor fixo, destinada a comparticipar os 
encargos com a frequência de um curso de ensino superior que confira o grau de bacharelato ou 
licenciatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A Bolsa de Estudo visa contribuir para custear, entre outras, as despesas de alojamento, 
alimentação, transporte, material escolar e propina.------------------------------------------------------
---- 3. A Bolsa de Estudo é suportada integralmente pela Câmara Municipal de Nelas.------------
---- Artigo 4º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Âmbito de Aplicação -----------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Só poderão requerer a atribuição de Bolsa de Estudo, os estudantes que reúnam 
cumulativamente as seguintes condições: -----------------------------------------------------------------
---- - a) ter nacionalidade Portuguesa ou estarem autorizados a residir em Portugal, pelo Serviço 
Nacional de Estrangeiros; -----------------------------------------------------------------------------------
---- - b) residir no concelho há mais de 3 anos;-----------------------------------------------------------
---- - c) ter idade não superior a 25 anos;-------------------------------------------------------------------
---- - d) encontrar-se matriculado em estabelecimento de ensino que ministre cursos aos quais 
seja conferido o grau académico de  licenciatura ou bacharelato;--------------------------------------
---- - e) não ter reprovado nos últimos três anos lectivos, salvo por motivos de doença 
prolongada ou situação análoga, devidamente comprovada;--------------------------------------------
---- - f) não possuir à data da candidatura, grau de licenciatura ou bacharelato ou curso 
equivalente;----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - g) não possuir, por si ou através do seu agregado familiar, um rendimento mensal per 
capita que ultrapasse o limite máximo previsto no n.º 5 do art. 7.º do presente Regulamento. ----
---- Artigo 5º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Candidatura ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1.A candidatura à atribuição da Bolsa de Estudo far-se-á em impresso próprio a levantar nos 
Serviços de Acção Social da Câmara Municipal de Nelas. ---------------------------------------------
---- 2. A apresentação das candidaturas deverá ocorrer nos prazos fixados, publicitados 
mediante a afixação de Editais nos locais habituais. -----------------------------------------------------
---- 3. O boletim de candidatura deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:--------------
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---- - a) fotocópia do Bilhete de Identidade;---------------------------------------------------------------
---- - b) fotocópia do número de contribuinte;-------------------------------------------------------------
---- - c) recibo de Multibanco com o NIB;-----------------------------------------------------------------
---- - d) certificado de matricula em estabelecimento de ensino superior; ----------------------------
---- - e) certificado de aproveitamento escolar relativo aos três últimos anos com indicação da 
média obtida;---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - f) declaração de IRS dos elementos que compõem o agregado familiar;-----------------------
---- - g) comprovativo de todos os rendimentos do agregado familiar: salários, reformas, 
pensões e subsídios;-------------------------------------------------------------------------------------------
---- - h) plano do curso que frequenta;----------------------------------------------------------------------
---- - g) outros documentos relevantes que, eventualmente, venham a ser solicitados pela 
Câmara Municipal de Nelas para comprovar os rendimentos invocados e as informações 
prestadas;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - h) atestado de incapacidade, emitido por uma Junta Médica, no caso previsto no artigo 
18.º. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 6º---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Agregado familiar do estudante----------------------------------------------------------------------
----1 - Agregado familiar do estudante é o conjunto de pessoas constituído pelo estudante e 
pelos que com ele vivem habitualmente em comunhão de habitação e rendimento numa das 
seguintes modalidades:---------------------------------------------------------------------------------------
---- a) � Agregado familiar de origem: o estudante e o conjunto de ascendentes ou encarregados 
de educação e demais parentes vivendo em comunhão de habitação e rendimentos;----------------
---- b) � Agregado familiar constituído: o estudante e o cônjuge, descendentes e demais 
parentes vivendo em comunhão de habitação e rendimento.--------------------------------------------
---- 2 - Pode ainda ser considerado como constituindo um agregado familiar unipessoal os 
estudantes com residência habitual fora do seu agregado familiar de origem, que 
comprovadamente, disponham de rendimentos, advindo de bens próprios ou de trabalho, 
bastantes para a sua manutenção (incluindo despesas de habitação), ainda que insuficientes para 
custear os seus estudos, e que expressamente o requeiram.---------------------------------------------
---- Artigo 7º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Rendimento anual do agregado familiar ----------------------------------------------------------
---- 1 - Rendimento anual do agregado familiar do estudante é o conjunto de proveitos posto, a 
qualquer título, à disposição do conjunto de membros do agregado familiar do estudante no ano 
civil anterior do início do ano lectivo a que se reporta a bolsa, reduzido se for caso disso, os 
encargos a que se refere o número três.--------------------------------------------------------------------
---- 2 - Este rendimento é calculado pelos serviços do Gabinete de Acção Social do Município 
com base nas informações prestadas pelo requerente e provadas documentalmente, no âmbito 
da instrução do processo, quanto aos rendimentos de todos os membros do agregado familiar, 
bem como noutras informações complementares a solicitar ou a averiguar por iniciativa dos 
serviços do Gabinete de Acção Social do Município.----------------------------------------------------
---- 3 - No cálculo do rendimento, os serviços podem deduzir encargos especiais passíveis de 
influenciar o rendimento do agregado familiar, desde devidamente fundamentados e 
documentados, e após apreciação de cada situação específica, nomeadamente:---------------------
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---- - a) Encargos resultantes do arrendamento da habitação do agregado familiar ou do 
pagamento de empréstimo para aquisição da mesma até 25% dos rendimentos;---------------------
---- - b) Encargos resultantes de doença prolongada ou crónica de qualquer dos membros do 
agregado familiar que possam influenciar o rendimento;------------------------------------------------
---- - c) Verificar-se doença que determine incapacidade para o trabalho daquele que seja 
suporte económico do agregado familiar (necessário confirmação médica).-------------------------
---- 4 - Se os titulares do rendimento do agregado familiar exercerem actividades independentes 
(ex: pedreiro, carpinteiro, canalizador, electricista, etc.) e declararem para efeitos fiscais um 
vencimento inferior ao salário mínimo nacional, será efectuado o seu enquadramento no grau de 
remuneração mínima constante no Anexo IV do Boletim de Trabalho e Emprego, 1ª Série, n.º 
15, 22/04/2003. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5 - O limite a que se refere a alínea g) do n.º 1 do artigo 4.º será calculado com base no 
rendimento mensal per capita do respectivo agregado familiar, em função do salário mínimo 
nacional, não sendo admitidos os candidatos cujo rendimento exceda os limites indicados no 
quadro seguinte: 

Nº de pessoas do 
agregado familiar 

Coeficiente 

1 1,3 x SMN 

2 1,2 x SMN 

3 1,1 x SMN 

4 1,0 x SMN 

5 0,9 x SMN 

6 0,8 x SMN 

7 ou mais 0,7 x SMN 

SMN � Salário Mínimo Nacional 
---- Artigo 8º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Capitação média mensal ------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O rendimento anual do agregado familiar do estudante é o conjunto de proveitos posto, a 
qualquer título, à disposição do conjunto dos membros do agregado familiar do estudante no 
ano civil anterior ao do início do ano lectivo a que se reporta a Bolsa de Estudo.-------------------
---- 2. O rendimento mensal do agregado per capita, é resultado do cálculo da seguinte fórmula: 

 
C= (RA/MAF) 

12 

em que:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- RA é o rendimento anual bruto do agregado familiar, comprovado através da declaração 
anual de IRS e outras declarações de rendimentos ainda que não consideradas para efeitos 
fiscais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- MAF é o número de elementos do agregado familiar. ----------------------------------------------
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---- Artigo 9º---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Número e montante da bolsa de estudo-------------------------------------------------------------
---- 1. O número e o montante das Bolsas de Estudos a atribuir em cada um dos anos lectivos, 
serão definidos pela Câmara Municipal no mês de Setembro de cada ano.---------------------------
---- 2. O montante da bolsa de estudo, para vigorar no ano lectivo 2007/2008 e enquanto não for 
alterado pela Câmara Municipal de Nelas, é fixado em �120.00 mensais.----------------------------
---- 3. Em cada ano lectivo a bolsa de estudo é paga em nove prestações mensais.------------------
---- Artigo 10º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Forma de pagamento-----------------------------------------------------------------------------------
---- O valor da bolsa de estudo será depositado em conta bancária a indicar pelo candidato, ou 
recebido na Tesouraria da Câmara Municipal de Nelas. ------------------------------------------------
---- Artigo 11º-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Comissão de análise das candidaturas -------------------------------------------------------------
---- 1. A análise das candidaturas será efectuada por um júri, constituído para este efeito, 
designado por Comissão de Análise das Candidaturas. -------------------------------------------------
---- 2. Esta comissão, será composta pelo presidente da Câmara ou um seu representante, um 
Técnico Superior de Acção Social da Câmara, um Professor a indicar pelo Conselho 
Pedagógico de cada uma das Escolas Secundárias do Concelho e um representante de cada uma 
das Associações de Pais das Escolas Secundárias do Concelho.---------------------------------------
---- Artigo 12º-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Critérios de apreciação das candidaturas ---------------------------------------------------------
---- 1.São considerados como condições preferenciais na atribuição das bolsas de estudo as 
seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - a) menor rendimento per capita do agregado familiar; -------------------------------------------
---- - b) melhor média nos três anos escolares anteriores à candidatura.-------------------------------
---- 2. O primeiro dos critérios deverá ser majorado em 70% e o segundo em 30%, aquando da 
análise das candidaturas pela comissão indicada no artigo anterior.-----------------------------------
---- 3. Para avaliação do total dos rendimentos agrícolas, comerciais, industriais e de serviços, 
poder-se-á atribuir o salário mínimo nacional a cada elemento activo do respectivo agregado, 
sempre que a declaração de rendimento per capita seja de valor inferior e desde que não sejam 
evidentes sinais exteriores de riqueza.----------------------------------------------------------------------
---- Artigo 13º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Aprovação dos candidatos-----------------------------------------------------------------------------
---- 1.Competirá à Câmara Municipal, sob proposta da Comissão de Análise das Candidaturas a 
aprovação dos candidatos.------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A Câmara Municipal comunicará aos interessados a lista provisória de bolseiros 
aprovados, cabendo recurso da mesma para a Câmara Municipal, a interpor no prazo de 10 dias 
a contar da data de recepção da comunicação.------------------------------------------------------------
---- 3. Findo o prazo de apreciação final, a Câmara Municipal tomará a deliberação definitiva 
das bolsas de estudo e comunicará a lista definitiva de bolseiros.--------------------------------------
---- Artigo 14º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Manutenção da bolsa de estudo ---------------------------------------------------------------------
---- 1. A bolsa de estudo atribuída aos estudantes que tenham visto aprovadas as suas 
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candidaturas ao ensino superior, manter-se-á até à conclusão do curso no período curricular 
previsto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O bolseiro deverá fazer prova em como transitou de ano antes do início de cada ano 
lectivo, admitindo-se, em caso negativo, a exposição por escrito das razões que o impediram, à 
Comissão de Análise das Candidaturas.--------------------------------------------------------------------
---- 3. O bolseiro deverá proceder à apresentação dos documentos referidos no artigo 5.º no 
início de cada ano lectivo. -----------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Admitir-se-á a manutenção da bolsa de estudo em n + 1 anos, em caso de primeira 
mudança de curso ou área curricular (sendo n o número de anos de duração normal do curso. ---
---- Artigo 15º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Suspensão da bolsa -------------------------------------------------------------------------------------
---- Nos casos previstos na parte final do artigo 13.º, n.º 3, a bolsa ficará suspensa, até que o 
bolseiro faça prova da transição de ano.--------------------------------------------------------------------
---- Artigo 16º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Extinção do direito de receber a bolsa de estudo ------------------------------------------------
---- 1.Constituem causas de extinção do direito de receber a bolsa de estudo:-----------------------
---- - a) a não entrega de documentos comprovativos, referido no artigo 13.º;-----------------------
---- - b) a alteração favorável da situação económica do bolseiro ou do seu agregado familiar; --
---- - c) a reprovação de ano, salvo o disposto no artigo seguinte; -------------------------------------
---- - d) a mudança de residência do aluno para fora do concelho; ------------------------------------
---- - e) a desistência da frequência do curso;-------------------------------------------------------------
---- - f) as falsas declarações prestadas por inexactidão ou omissão no processo de candidatura; 
---- - g) se o estudante não proceder ao levantamento da bolsa até um mês após o termo do 
prazo fixado, perde o direito ao levantamento dessa mensalidade. Caso o estudante não proceda 
ao levantamento da bolsa de estudo em dois meses seguidos ou interpolados proceder-se-á à 
cessação da bolsa de estudo; --------------------------------------------------------------------------------
---- - h) o incumprimento das obrigações previstas no artigo 17.º.-------------------------------------
---- Artigo 17º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Aproveitamento escolar -------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Os estudantes que não obtenham aproveitamento escolar, perderão o direito à bolsa de 
estudo, excepto quando a causa do insucesso seja comprovadamente doença prolongada ou 
qualquer outra situação considerada grave, desde que comprovadas e participadas, em tempo 
oportuno, à Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Para efeitos do presente regulamento, considera-se que teve aproveitamento escolar no 
ano lectivo o estudante que reuniu as condições fixadas como tal pelo órgão legal e 
estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior em que se encontra 
matriculado e inscrito.----------------------------------------------------------------------------------------
---- 3.  Para efeito do presente Regulamento, considera-se aproveitamento mínimo: ---------------
---- -  a) nos cursos organizados em regime de unidade de créditos, a aprovação, num ano 
lectivo, em unidades curriculares que totalizem um número de créditos igual ou superior ao 
resultante do cálculo da seguinte expressão: --------------------------------------------------------------
---- 0,4 x (TC/DNC) ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- TC é o total de unidades de créditos necessários à obtenção do grau ou diploma;--------------
---- DNC é a duração normal do Curso em anos curriculares.------------------------------------------
---- - b) Nos restantes Cursos, a aprovação num ano lectivo, num número de unidades 
curriculares semestrais (ou equivalentes, considerando uma unidade curricular anual igual a 
duas semestrais) igual ou superior ao resultante do cálculo da seguinte expressão:-----------------
---- 0,4 x (TUC/DNC) ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Em que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- TUC é o total de unidades curriculares semestrais que integram o plano de estudos do 
curso; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- DNC é a duração normal do curso em anos curriculares. ------------------------------------------
---- 4.  A duração normal de um curso é fixada nos termos da alínea e) do número 1 do artigo   
4º, da Lei nº113/97, de 16 de Setembro. -------------------------------------------------------------------
---- 5. Os cálculos a que se refere o presente artigo são aproximados, por defeito, à unidade.-----
---- 6. As excepções previstas no número anterior serão apreciadas caso a caso, cabendo à 
Comissão de Analise decidir manter ou não a bolsa de estudo.-----------------------------------------
---- Artigo 18º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deveres e obrigações dos bolseiros ------------------------------------------------------------------
---- Constituem deveres dos bolseiros: ---------------------------------------------------------------------
---- 1.Participar à Câmara todas as alterações ocorridas posteriormente à atribuição da bolsa de 
estudo, relativas à sua situação económica, residência ou curso, que possam influir na 
continuação da atribuição da bolsa. ------------------------------------------------------------------------
---- 2.Prestar todos os esclarecimentos e fornecer todos os documentos que forem solicitados 
pela Câmara Municipal no âmbito do processo de atribuição das bolsas de estudo. ----------------
---- 3.Usar de boa fé em todas as declarações que prestar.----------------------------------------------
---- Artigo 19º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estudantes portadores de deficiência física ou sensorial ---------------------------------------
---- Os estudantes portadores de um grau de deficiência ou incapacidade calculada nos termos 
do Decreto-Lei n.º 341/93 de 30 de Setembro (Tabela Nacional de Incapacidade), que seja igual 
ou superior a 60%, aferido por uma Junta Médica, mediante atestado de incapacidade, beneficia 
de estatuto especial de atribuição de bolsa de estudo, a fixar caso a caso pela Câmara 
Municipal, após ponderada a sua situação concreta pela Comissão de Analise das candidaturas. 
---- Artigo 20º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Conclusão do curso -------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � Logo que conclua o curso, o bolseiro deve dar conhecimento à CMV.----------------------
--- 2�O bolseiro deverá apresentar, prioritariamente, para apreciação, proposta de estágio 
curricular à CMV, sempre que o seu curso se adeqúe às funções dos serviços assegurados pelo 
município.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3�A CMV poderá solicitar aos bolseiros a realização de trabalhos relacionados com a sua 
área de estudos. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 21º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Disposições finais ---------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara Municipal de Nelas poderá reduzir ou mesmo anular o montante da bolsa de 
estudo, se esta, acumulada com outras de que o bolseiro seja titular, exceder o valor do salário 
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mínimo nacional.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 22º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Delegação de poderes ----------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara Municipal de Nelas poderá delegar no Presidente da Câmara e este poderá 
delegar num Vereador todas as respectivas competências expressas no presente Regulamento. --
---- Artigo 23º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Casos omissos --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os casos omissos serão resolvidos por despacho fundamentado do Presidente da Câmara 
Municipal, ou pelo Vereador por ele designado, e por aplicação das normas do Código do 
Procedimento Administrativo com as necessárias adaptações e, na falta delas, dos princípios 
gerais do Direito. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 24º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Contra-ordenações -------------------------------------------------------------------------------------
---- Quando não especialmente previstas neste Regulamento ou na Lei, as infracções ao 
presente Regulamento constituem contra-ordenações puníveis nos termos do disposto no 
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro. ----------------------------------------------------------------
---- Artigo 25º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Entrada em vigor ---------------------------------------------------------------------------------------
---- O presente Regulamento entra em vigor quinze dias após a sua publicação.� ------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que o parecer da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro não foi contemplado no Regulamento 
da Bolsa de Estudo, que o mesmo tinha limites e achou que devia haver um estudo mais 
aprofundado e que se fizesse um estudo económico concreto, deixando, assim, uma proposta 
nesse sentido, que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------
---- �Atribuição de Bolsas de Estudo ----------------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao mencionado ponto da ordem do dia faço a seguinte: --------------------------
---- PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Considerando a necessidade de: -----------------------------------------------------------------------
---- a) Adaptar o regulamento proposto às considerações e reparos do parecer da CCDRCentro 
(arts.º 20.º/3, 23.º e 24.º e 55.º da L. F. Locais; -----------------------------------------------------------
---- b) Realizar um estudo de adequação entre o regulamento agora proposto,  e os 
Regulamentos de atribuição de bolsas a estudantes de estabelecimentos de ensino superior 
público (Despacho n.º 4183/2007, in DR, 2.ª Série, n.º 46, de 06/03/2007) e não público (DR, 
2.ª Série n,º 176, de 28/07/2004), desde logo porque  a bolsa a atribuir pela Câmara pode ser 
levada em linha de conta como rendimento do agregado familiar nestes regulamentos e também 
porque estas bolsas públicas não admitem cumulações de benefícios superiores a 1,15 do SMN 
para estudantes  não deslocados e a 1,25 do SMN para estudantes deslocados, o que no caso do 
regulamento em apreciação, não obstante o seu carácter positivo geral, poderia redundar no 
prejuízo dos trabalhadores mais carenciados (a bolsa máxima acumulada não pode ser superior 
a 463,45 � naquele caso e a 503,75 � neste caso, o que seria excedido com a atribuição de uma 
bolsa de 120 � a juntar aos 403 � do SMN daria 523 �) e num prejuízo do orçamento municipal  
em benefício do orçamento público estadual. -------------------------------------------------------------
---- c) Propõe-se a realização dessa análise  concreta e posterior reagendamento do regulamento 



 
Fls.__________ 

Reunião de 10-04-2007 

 

23 

em causa com aquela ponderação.� ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, face a esta proposta do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, este 
assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos e será submetido a uma próxima reunião de Câmara 
com eventuais alterações. ------------------------------------------------------------------------------------ 
  

3 - CONTABILIDADE 
 
3.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Março de 2007, no total de 814.808,59 � (oitocentos e catorze mil oitocentos e 
oito euros e cinquenta e nove cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 
42.767,17 � (quarenta e dois mil setecentos e sessenta e sete euros e dezassete cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro apresentaram 
o Requerimento que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------
---- �No uso das competências que a lei lhes confere e para cabal desempenho das funções de 
vereadores desta Câmara Municipal, os vereadores do Partido Socialista solicitam lhes sejam 
facultados os seguintes documentos contabilísticos: ----------------------------------------------------
---- - Balancetes de contas do Razão, com movimento, relativos à data de encerramento do mês 
de Março de 2007; --------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Balancetes de Contas de Fornecedores, discriminadas por fornecedor, do mesmo mês; -----
---- - Mapa de execução orçamental (económica), relativos a 31 de Março de 2007; ---------------
---- - Cópias das facturas de fornecedores, ou documentos equivalentes, constantes do registo de 
pagamentos efectuados de 01 de Março de 2007 a 31 de Março de 2007, presente a reunião de 
Câmara de 10 de Abril de 2007, correspondentes aos n.ºs 431, 432, 434, 498, 584, 585, 586, 
587, 588, 589, 590, 591, 592, 595, 616, 617, 618, 627, 628, 629, 630, 636, 637, 638, 643, 644, 
646, 651, 652, 653, 654, 658, 674, 675, 682, 683, 684,687, 778, 794, 819, 821, 822, 863, 867, 
901, 902 e 939 de Operações Orçamentais.� --------------------------------------------------------------   
3.2.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 4, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2007, n.º 4, as quais ficam anexas a esta 
acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------------------------- 
 3.3.APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2006 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas teceu algumas 
considerações acerca do relatório de gestão e informou que foi enviado para os Senhores 
Vereadores os documentos mais importantes de toda a Conta de Gerência. -------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva  questionou os números apresentados 
na Conta de Gerência e queria ver se o que era apresentado era ou não verdade, que estava a 



 
Fls.__________ 

Reunião de 10-04-2007 

 

24 

votar de forma não livre e inconsciente e que ia votar contra porque não tinha tido acesso aos 
documentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu a informação que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Prestação de Contas e Relatório de Gestão de 2006. ----------------------------------------------
---- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) Os obstáculos que têm sido colocados pela Sra. Presidente e vereadores permanentes no 
acesso por parte dos outros vereadores aos documentos do Município, de que são exemplo as 
suas posições recentes expressas nas actas da reunião de Câmara, a não entrega aos vereadores 
Partido Socialista  dos documentos  por estes solicitados e também o impedimento de consulta 
de documentos de que fui alvo no passado dia 28/03/2007 e que originou  uma denúncia  crime 
contra os aludidos Presidente e Vereadores Permanentes pela eventual prática do crime de 
coação contra Órgãos Constitucionais e Denegação de Justiça; ---------------------------------------
---- 2) Que nessas condições dúvidas e suspeições são susceptíveis de ocorrer, tanto mais que 
não são claros os objectivos visados com tais obstáculos e impedimentos; --------------------------
---- 3) Que um vereador, qualquer que ele seja não pode ver obstacularizado por qualquer forma 
o acesso à informação sob pena de estar na Câmara a tomar posições não livres, não 
esclarecidas e não conscientes; -----------------------------------------------------------------------------
---- 4) Que esses predicados se justificam em todas as situações e também com especial reflexo 
na análise e aprovação da prestação de contas e relatório de gestão de 2006. -----------------------
---- Declaro o meu: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Voto contra tal documento de prestação de contas e relatório de gestão; ---------------------
---- b) Em face desse voto contra e se igual sentido de voto for o maioritário na Câmara, 
requeiro pela presente que a Sra. Presidente solicite às entidades com competência nesta 
matéria, nomeadamente ao IGAT, Tribunal de Contas e Inspecção Geral de Finanças, uma 
sindicância às contas de 2006 para verificação da sua regularidade e legalidade.� ----------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques ditou para a acta que o Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva disse que os números da Conta de Gerência foram martelados. ----------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que as reuniões eram  
tempestuosas entre o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques e o Senhor Dr. José Manuel Borges 
da Silva mas o Público não se podia manifestar. ---------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara disse que ele tinha razão e pediu ao Público para não se 
manifestar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente a Senhora Presidente da Câmara perguntou qual era a posição dos 
Vereadores do Partido Socialista. --------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Vereadores do Partido 
Socialista tinham imensas dúvidas por falta de informação e de acesso aos documentos, que 
queria que lhe justificassem todos os documentos que estavam em cima da mesa, que o 
essencial não estava ali e que ia pedir uma relação de contas que lhes oferecem dúvidas, como 
por exemplo as rubricas � Outros e Outros bens. Também afirmou que se o Orçamento e o 
Plano de Actividades eram maus, a Conta de Gerência era muito pior e que os documentos 
deviam ser facultados com oito dias de antecedência ou mais para serem devidamente 
estudados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, apresentaram 
o Pedido de Esclarecimento, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 
---- �Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Ano de 
2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Solicitamos nos sejam facultados valores justificativos, o mais discriminados possível, 
correspondentes às seguintes contas, constantes dos mapas de Fluxos de Caixa: -------------------
---- - Conta 0603019910 � Outras (Transferências Correntes � Administração Central); ----------
---- - Conta 070399 � Outras (Rendas � Vendas de Bens e Serviços Correntes); --------------------
---- - Conta 020101 � Matérias-Primas e Subsidiárias (Aquisição de Bens e Serviços); -----------
---- - Conta 020121 � Outros Bens (Aquisição de Bens e Serviços); ----------------------------------
---- - Conta 020201 � Encargos das Instalações (Aquisição de Bens e Serviços); -------------------
---- - Conta 020203 � Conservação de Bens (Aquisição de Bens e Serviços); -----------------------
---- - Conta 020210 � Transportes (Aquisição de Bens e Serviços); ----------------------------------
---- - Conta 020214 � Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria (Aquisição de Bens e 
Serviços); ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Conta 020215 � Formação (Aquisição de Bens e Serviços); -------------------------------------
---- - Conta 020216 � Seminários, Exposições e Similares (Aquisição de Bens e Serviços); ------
---- - Conta 020217 � Publicidade (Aquisição de Bens e Serviços); ----------------------------------
---- - Conta 020218 � Vigilância e Segurança (Aquisição de Bens e Serviços); --------------------- 
---- - Conta 020219 � Assistência Técnica (Aquisição de Bens e Serviço); -------------------------- 
---- - Conta 020220 � Outros Trabalhos Especializados (Aquisição de Bens e Serviços); ---------
---- - Conta 020224 � Encargos de Cobrança de Receitas (Aquisição de Bens e Serviços); -------
---- - Conta 020225 � Outros Serviços (Aquisição de Bens e Serviços); -----------------------------
---- - Conta 07010408 � Viação Rural (Construções Diversas � Investimentos); -------------------
---- - Conta 07010413 � Outros (Construções Diversas � Investimentos); ---------------------------
---- - Conta 07011002 � Outro (Equipamento Básico � Investimentos); ------------------------------
---- - Conta 080701 � Instituições Sem Fins Lucrativos (Transferências de Capital).� -------------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, apresentaram 
a Declaração de Voto, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------
---- �Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Ano de 
2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Votamos contra os documentos de prestação de contas e o relatório de gestão do ano de 
2006, em virtude de nos terem sido recusadas informações e documentos que consideramos 
fundamentais para a apreciação  das contas e análise da situação económica e financeira do 
Município, em especial facturas e contratos de fornecedores, que repetidamente temos vindo a 
solicitar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Também não nos foram facultados balancetes de contas e de fornecedores, bem assim como 
mapas de execução orçamental, relativos a Novembro e Dezembro, documentos também  
essenciais para a apreciação das contas. -------------------------------------------------------------------
---- E, uma vez mais, os documentos para esta reunião e muito em especial os de  prestação de 
contas, que deveriam merecer uma atenção especial, bem assim como a convocatória, não nos 
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foram entregues atempadamente.� -------------------------------------------------------------------------
---- Postos à votação os documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 
2006, foram os mesmos rejeitados com três votos a favor, da Senhora Presidente da Câmara e 
dos Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e Dr. Manuel da 
Conceição Marques e quatro votos contra dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da 
Silva, Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel 
e Branquinho de Pais Monteiro. ----------------------------------------------------------------------------
---- Perante esta votação o Senhor Vereador Dr. Manuel Marques questionou os Senhores 
Vereadores da Oposição no sentido de saber que gestão desastrosa é que o Executivo fez pois 
até diminuiu a dívida herdada e pediu ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas para explicar 
mais em pormenor, o qual prestou mais alguns esclarecimentos. --------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou que  a despesa corrente 
atingiu 73%, as despesas de investimento apenas atingiram 27% e as despesas com pessoal 
atingiram mais de 42%. --------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral explicou que o voto contra dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista foi por falta de informação e não por gestão desastrosa. --------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou que conseguiu 
transferir para o ano seguinte um saldo positivo de mais de 500 mil euros. --------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que quando ganharam as eleições herdaram 
património e herdaram também dívidas e agora vão pagar as dívidas e já reduziram a dívida em 
cerca de 300 mil contos, que nem tudo correu mal, que a Câmara é pessoa de bem, que a 
Câmara não parou e que muitas despesas correntes considera-as de investimento como por 
exemplo o livro elaborado pelo Senhor Dr. Carlos Mota Veiga que ela considera um 
investimento no património cultural do Concelho. ------------------------------------------------------
---- Na sequência desta discussão o Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia afirmou que os 
Vereadores do Partido Socialista orgulhavam-se da obra feita e desafiam esta Câmara a fazer 
igual. ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
-   

 
4 - OBRAS PARTICULARES 

 
4.1.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 
4.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 16 de Março de 2007 e 30 de Março de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 16 de Março de 2007 e 30 de Março de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 16 de Março de 2007 e 30 de Março 
de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.------------------------ 
 4.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 16 
de Março de 2007 e 30 de Março de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela 
parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 4.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre 19 de Março de 2007 e 3 de Abril de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo 
VI), fazendo dela parte integrante.--------------------------------------------------------------------------  

 
5 - ASSUNTOS AGENDADOS NOS TERMOS DO ART.º 87.º  DA LEI N.º 169/99, DE 

18/9, COM A REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11/1 
 
5.1.ESTADO ACTUAL DA RUA DA SHELL EM NELAS E MEDIDAS IMEDIATAS 
PARA MINIMIZAR O IMPACTO DE OBRAS JUNTO DOS MORADORES 
---- Presente um e-mail datado de 3 de Abril de 2007 do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
----- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara, respeitosos cumprimentos. ----------------------------
---- Ao abrigo do disposto no artigo 87.º/1, da Lei n.º 169/99, de 18/09, requeria a V.ª Ex.ª fosse 
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incluído na ordem do dia da próxima reunião a seguinte matéria: -------------------------------------
---- - Estado actual da Rua da Shell em Nelas e medidas imediatas para minimizar o impacto de 
obras junto dos moradores.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Neste ponto a Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva uma vez que foi ele que pediu o agendamento do mesmo. ----------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou fotografias do estado 
lastimável em que se encontra a Rua da Shell, em Nelas, afirmado que há mais de seis meses 
que está assim e apresentou uma Proposta, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �Estado Actual da Rua da Shell em Nelas. -----------------------------------------------------------
---- Considerando o estado lastimável da rua referida com incómodos e prejuízos inerentes para  
os que nela necessitam de passar em particular para os seus moradores (como as fotos actuais 
documentam) e atendendo a que se trata  de uma  rua com grande movimento e que se encontra 
neste estado há mais de 6 meses. ---------------------------------------------------------------------------
---- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A Sra. Presidente da Câmara diligencie junto dos Serviços Técnicos e trabalhadores  do 
Município no sentido da imediata intervenção para criação de condições de circulação condigna  
e de segurança, nomeadamente nivelando  o terreno e arrumando ou removendo paralelos  e 
entulhos ali existentes; ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Que tais trabalhos mínimos não prejudiquem o avanço da obra de ligação  à Rua António 
Joaquim Henriques e que estejam  concluídas no prazo de 10 dias; -----------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara questionou os Senhores Vereadores do Partido Socialista 
se queriam dizer alguma coisa. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva no sentido de saber se a sua proposta era uma recomendação ou era 
uma deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva respondeu que era uma deliberação. --
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques explicou o andamento da obra e o que se pretende 
fazer naquela zona, explicou que há um projecto para toda aquela zona e vai ser tudo paralelo 
até à Rua da Barqueira. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Por fim, a Senhora Presidente da Câmara pôs à votação a proposta apresentada pelo Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------  

 
 ENCERRAMENTO 

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
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A Chefe de Divisão, 

 
_______________________________________ 


