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ACTA Nº. 26 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE NELAS, REALIZADA EM ONZE DE DEZEMBRO DE DOIS 
MIL E SETE 

 
---- Aos onze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e sete, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência da Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ---- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral apresentou algumas correcções à acta da 
reunião anterior, realizada em 27 de Novembro de 2007, as quais foram exaradas na referida 
acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente, foi lida e aprovada, por unanimidade a referida acta, a qual tinha sido 
aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. -------------------------------------  
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 347.641,42 � (trezentos e quarenta e sete mil 
seiscentos e quarenta e um euros e quarenta e dois cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
174.874,15 � (cento e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e quatro euros e quinze 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Acordo de Colaboração celebrado entre a Direcção Regional de Educação do Centro e a 
Câmara Municipal para a construção de duas salas de aula � Conhecimento; -----------------------
---- - Alteração da Proposta de Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de Nelas � 
Rectificação da deliberação do Executivo Municipal de 11 de Setembro de 2007 � Aprovação; -
---- - Direcção de Finanças de Viseu � Pedido de isenção de IMT referente à firma Siveneer � 
Folhas de Madeira, Ld.ª � Aprovação; ---------------------------------------------------------------------
---- - Proposta de Constituição do Conselho Municipal de Educação � Aprovação; ----------------
---- - Direcção Geral do Tesouro e Finanças � Hasta Pública de Imóveis � Direito de 
preferência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
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reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral apresentou a declaração que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ao tomar conhecimento da cessação de funções da Dra. Maria Odete Sousa Pissarra, 
enquanto Chefe de Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Nelas, 
manifestamos o nosso apreço e gratidão pela forma abnegada como desempenhou as suas 
funções, realçando a entrega, disponibilidade e lealdade que percebemos na sua conduta e nas 
relações de trabalho, quer com colaboradores, quer com dirigentes. ----------------------------------
---- Aproveita-se a oportunidade para transmitir a todos os trabalhadores da Câmara Municipal, 
a seu pedido, um agradecimento da Dra. Odete pelo carinho, zelo e colaboração que lhe 
prestaram durante os anos que esteve ao serviço desta autarquia. -------------------------------------
---- Solicita-se à Senhora Presidente que promova a publicitação desta declaração junto dos 
funcionários da Câmara.� ------------------------------------------------------------------------------------
---- Esta declaração foi subscrita pelos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Dr.ª 
Natália Henriques Coelho, Dr. José Manuel Borges da Silva e Carlos Manuel Tavares dos 
Santos Rodrigues e não foi subscrita pela Senhora Presidente da Câmara e pelos Senhores 
Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. --
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que não subscrevia aquela 
declaração em virtude da referida Senhora não precisar do Partido Socialista para apresentar a 
declaração, pese embora ter vindo para a Câmara Municipal de Nelas com a �cunha� do Partido 
Socialista, onde ela milita e ter ido embora com a bandeira do referido Partido. --------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas consideraram suas as palavras proferidas, sobre este assunto, pelo Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques. ----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu para naquela reunião serem 
identificados os terrenos do Senhor Dr. José Lopes Correia servidos pelo Caminho Barrocal-
Teixuga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente aconselhou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral a visitar 
o referido caminho e a identificar os proprietários de terrenos por ele servidos. --------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que gostava de ver aquele 
problema resolvido. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luis Almeida enumerou alguns 
nomes de proprietários servidos pelo referido caminho e não mencionou o nome do Senhor Dr. 
José Lopes Correia. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou se queria que chamasse a Senhora 
Presidente de mentirosa. -------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques referiu que o referido caminho ia 
dar às vinhas do Senhor Dr. José Lopes Correia. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que a prática deste Executivo 
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Municipal é a mentira e que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques sabia que o 
caminho não ia dar às vinhas do referido Senhor. --------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que não sabia se o referido 
caminho ia dar ou não às vinhas do Senhor Dr. José Lopes Correia, mas que até parecia uma 
coisa anormal o caminho servir às terras do referido Senhor. ------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a Senhora Presidente da 
Câmara tinha declarado que o financiamento do caminho era para benefício do Senhor Dr. José 
Lopes Correia e que por isso ele tinha pedido o projecto do Caminho Barrocal-Teixuga e que 
convidava a Senhora Presidente da Câmara a pedir desculpa ao Senhor Dr. José Lopes Correia, 
ou que então os Senhores Vereadores do Partido Socialista tinham o direito de dizer que a 
Senhora Presidente da Câmara fez demagogia e mentiu. -----------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara declarou que mantinha o que tinha dito e que foi que o 
caminho beneficiava os terrenos do Senhor Dr. José Lopes Correia. ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques requereu à Câmara para que os 
Serviços Técnicos verificassem o traçado do Caminho Barrocal-Teixuga no sentido de analisar 
se estava de acordo com a carta do PDM e ver se nesse traçado havia só zona agrícola ou 
também zona florestal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara questionou a Câmara no sentido de saber porque é que 
havendo tantos caminhos para candidatar só foi candidatado aquele caminho. ----------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou o Senhor Eng.º Luis 
Almeida no sentido de saber se o Caminho dos Saltos podia ser candidatado, tendo o referido 
Eng.º declarado que não sabia. ------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luis dos Santos Coelho Seixas para que, na Conta de Gerência de 2007 constem, como dívida, 
os subsídios deliberados e não pagos em 2007. ----------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva solicitou ao Executivo Municipal o 
ofício do Ministério da Educação que enviou o Acordo de Colaboração para a construção de 
duas salas de aula. Afirmou também que, em relação ao Caminho Barrocal-Teixuga, a única 
defesa deste Executivo Municipal é ver os erros do Senhor Dr. José Lopes Correia, que o actual 
Executivo Municipal estava a cometer os mesmos erros, contra os quais ele, Senhor Vereador 
Dr. José Manuel Borges da Silva, se tinha debatido e que, em rigor, o Senhor Dr. José Lopes 
Correia nunca tinha deixado a Câmara e que tinha cá deixado os seus discípulos. Afirmou 
também que via as oportunidades perdidas deste Executivo Municipal em virtude de não haver 
Carta Educativa do Concelho de Nelas aprovada, que trazia com ele fotocópia de uma carta de 
Valter Lemos, Secretário de Estado da Educação, a comunicar que havia cem milhões de euros 
para reformular a Rede Escolar da Zona Centro e que o prazo de candidatura teve inicio em 30 
de Novembro, que os formulários para essa candidatura estavam na Internet e que para o 
Executivo Municipal se candidatar teria de ter a Carta Educativa do Concelho aprovada. Na 
presente data o Executivo devia estar a fazer projectos para apresentar ao QREN, pelo que 
apelava para que fizessem isso e solicitou a justificação do porquê da Carta Educativa ainda não 
ter aparecido nas reuniões de Câmara. ---------------------------------------------------------------------
----- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que esteve numa 
reunião com o Senhor Secretário de Estado da Educação, com mais cem autarcas, que a 
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atribuição desses cem milhões de euros eram a primeira fase, que ia haver mais hipóteses de 
candidaturas e que naquela reunião de Câmara iam aprovar um dos elementos da Carta 
Educativa, que era o Conselho Municipal de Educação. ------------------------------------------------
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques respondeu ao Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva dizendo que ele sabia que o PDM estava a ser alterado mas que 
em virtude de ter havido mudança de traçado do IC 12, ainda não estava definido o seu corredor 
e por isso o PDM não podia ser aprovado. ----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que ficava ainda mais 
preocupado por ver que o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas se 
contentava com uma segunda oportunidade, depois de ter perdido a primeira oportunidade de 
candidatura de projectos ao QREN e em relação à aprovação do PDM sabia que havia 
constrangimentos, mas questionou o ponto em que estava o PDM, se podia ou não avançar e 
porque é que estava parado. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Questionado pela Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luis Almeida informou 
que o PDM não podia ser aprovado. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva solicitou ao Executivo Municipal para 
não meter os técnicos da Câmara em questões políticas. ------------------------------------------------  
---- O Senhor Eng.º Luis Almeida informou que o novo traçado do IC 12 veio alterar todo o 
PDM e que a Câmara não tinha a área abrangente do referido PDM. ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques informou que, antes da alteração do 
traçado do IC 12, tinham havido várias reuniões com a Comissão de Acompanhamento do 
PDM, o qual estava quase pronto, mas que agora, devido à mudança do traçado do referido IC 
12, tinham sido suspensas essas reuniões e que o Executivo Municipal estava a trabalhar, se 
calhar mais do que aquilo que os restantes Senhores Vereadores queriam. --------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que gostava de perceber se havia 
razão para a Carta Educativa estar a ser protelada e solicitou que o Executivo Municipal 
explicasse o atraso de mais de dois anos na apresentação da referida Carta Educativa e se o 
Executivo Municipal tinha alguma justificação política para este atraso. ----------------------------
----- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que no início 
deste mandato o Executivo Municipal encontrou a Carta Educativa meia feita, que havia várias 
opções a tomar, que fizeram essas opções, que enviaram a Carta Educativa para a Direcção 
Regional de Educação do Centro, a qual procedeu a alterações e que depois, a Carta Educativa 
foi novamente enviada para a empresa que a estava a elaborar, para proceder às alterações 
impostas pela referida Direcção Regional de Educação do Centro, para assim a Carta ficar bem 
feita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que o atraso da aprovação da 
Carta Educativa ficou a dever-se à inoperância deste Executivo Municipal. -------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques referiu que recusava o encerramento 
de escolas na Freguesia de Senhorim. ---------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques para ir buscar o projecto da criação de uma Escola em Nelas para 
confirmar se havia alguma proposta de encerramento de escolas na Freguesia de Senhorim. -----
---- A Senhora Presidente da Câmara deu por encerrado o Período de Antes da Ordem do Dia. --  
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 1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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1.1.REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 25 DE DEZEMBRO DE 2007 � 
ALTERAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Em virtude da data da próxima reunião ordinária pública desta Câmara Municipal coincidir 
com o Dia de Natal, dia 25 de Dezembro de 2007, a Câmara deliberou, por unanimidade, alterar 
a sua realização para o dia 27 de Dezembro de 2007, pelas 15 horas. -------------------------------- 
1.2.DESPACHO DE NOMEAÇÃO DO SENHOR CHEFE DE SECÇÃO JOSÉ CARLOS 
PIRES BORGES, PARA NOTÁRIO PRIVATIVO DO MUNICÍPIO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um Despacho datado de 3 de Dezembro de 2007, da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �No uso da competência que me confere a alínea b), do n.º 2, do artigo n.º 68.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designo o Chefe 
de Secção de Expediente Geral e Arquivo, José Carlos Pires Borges, para servir de Notário 
Privativo do Município, para lavrar os actos notariais expressamente previstos pelo Código do 
Notariado.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Senhor José Carlos Pires Borges é um  
funcionário com grande zelo, muito competente, dedicado e que já exerceu estas funções 
noutras circunstâncias. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
 

 2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
SIVENEER � FOLHAS DE MADEIRA, LD.ª � PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 
APRESENTAÇÃO DO PROJECTO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO, 
POR MAIS 45 DIAS � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 26 de Novembro de 2007, da firma Siveneer � Folhas de 
Madeira, Ld.ª, com sede em Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------
---- �Ex.ma Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Contrato Promessa de Compra e Venda celebrado com V.ª(s) Exa.(a) em 10/10/2007. -------
---- Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª NIPC 507967569, com sede na Estrada Nacional n.º 
234, Km 92,7, 3520-095 Nelas, de acordo com o estabelecido na Cláusula Sexta, alínea b) do 
Contrato Promessa de Compra e Venda, acima identificado, requer a V.ª Exa. se digne mandar 
prorrogar o prazo para a apresentação do projecto referente à construção do pavilhão, por mais 
45 dias�. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo, por mais 45 dias, 
para a firma, Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª, apresentar o projecto de construção de um 
pavilhão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
3.1.PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2007 � 2008 � APROVAÇÃO 
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----Presente o Plano de Transportes Escolares para o ano de 2007/2008, organizado nos termos 
do Decreto-Lei nº. 299/84, de 5 de Setembro, que contém estabelecidos dois circuitos em 
veículo próprios do município e doze em carreiras públicas, todos eles repartidos pelas redes de 
Nelas e de Canas de Senhorim, o qual já foi analisado e aprovado pelo Conselho Consultivo de 
Transportes Escolares. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
afirmando que era entendimento do Executivo que ficaria mais caro contratar outras empresas 
para além da Empresa Marques, a qual já executa este serviço há muitos anos, que também 
ficaria mais caro fazer este serviço, exclusivamente, com os autocarros municipais, visto que 
cada autocarro novo custa cerca de 150.000 mil euros e seriam necessários, pelo menos, mais 
dois. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista se iam abster em relação à opção de concessionar os transportes escolares à 
Empresa Marques, Ld.ª em virtude desta Câmara Municipal ter muitos autocarros, que fazem 
inveja a outros concelhos vizinhos, mas que foi uma opção deste Executivo Municipal não os 
utilizar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques informou que tinha informações que 
o que tornava as carreiras públicas mais rentáveis eram os transportes escolares, visto que a 
Empresa Marques, Ld.ª transportava nos mesmos autocarros alunos e adultos. ---------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou se era legal os autocarros da 
Empresa Marques, Ld.ª transportarem conjuntamente alunos e adultos. ----------------------------- 
---- Posto à votação o Plano de Transportes Escolares para 2007-2008, foi o mesmo aprovado 
por maioria, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores 
Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e 
quatro abstenções, dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Dr.ª Natália 
Henriques Coelho, Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, apresentaram a declaração de voto, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �A nossa abstenção neste assunto não significa qualquer discordância com o Plano de 
Transportes e as redes propostas, que merecem a nossa aprovação. -----------------------------------
---- Pela informação disponibilizada pelos serviços, apuramos um custo total da rede proposta, 
para o ano de 2007/2008, de 157.093,20 �, sem no entanto serem equacionadas outras 
alternativas, nem estimado o seu custo. -------------------------------------------------------------------
---- Esta ausência de estudos comparativos, que nos disseram ter sido feitos, para a adjudicação 
dos transportes no ano lectivo anterior, sem no entanto nunca terem sido mostrados, deixa a 
dúvida se a melhor opção, em termos económicos, é a proposta apresentada. -----------------------
---- Essa dúvida justifica o nosso voto. --------------------------------------------------------------------  
 ---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ---------------- 
3.2.PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
� APROVAÇÃO 
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---- Presente uma proposta datada de 11 de Dezembro de 2007, da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Proposta de Constituição do Conselho Municipal de Educação. ---------------------------------
---- Aos vinte e nove dias de Outubro de dois mil e sete, reuniram-se nos Paços do Concelho os 
representantes de cada um dos grupos de estruturas que virão a constituir o Conselho Municipal 
de Educação, tendo sido designados os representantes a que se referem as alíneas do n.º 2, do 
artigo 5.º, do DL. N.º 7/2003, de 15 de Janeiro, conforme consta da Acta referente à Reunião. --
----- Nestes termos, a Câmara Municipal de Nelas propõe à Assembleia Municipal de Nelas que 
delibere a nomeação dos seguintes membros do Conselho Municipal de Educação: ---------------
---- 1. Dra. Isaura Leonor Marques Figueiredo da Silva Pedro, Presidente da Câmara Municipal 
de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Eng.º José António Neves Pereira, Presidente da Assembleia Municipal. --------------------
---- 3. Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Vereador responsável pela Educação. --------
---- 4. Eng.º Joaquim Manuel Patrício Ferreira, representante da Direcção Regional da 
Educação do Centro. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Dra. Maria José Almeida Pereira Duarte, representante do Pessoal Docente da Educação 
Pré-Escolar Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- 6. Dr. António José Rodrigues da Cunha, representante do Pessoal Docente do Ensino 
Básico Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 7. Dr. António Manuel Borges Santos, representante do Pessoal Docente do Ensino 
Secundário Público. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- 8. Dra. Filipa Alexandra Cerveira Martins, representante dos Estabelecimentos de Ensino 
Básico Privados. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 9. Dra. Maria das Dores Pires Borges Mendes Marques, representante das Instituições 
Particulares e de Solidariedade Social que desenvolvem actividade na área da Educação. --------
---- 10. Sra. Maria Celeste Pires Borges, representante das Associações de Pais e Encarregados 
de Educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 11. Sr. Artur Jorge dos Santos Ferreira, representante das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação. ---------------------------------------------------------------------------------
---- 12. Sr. João Manuel Pamplona Amaral, representante das Associações de Estudantes. -------
---- 13. Sra. Enfermeira-Chefe Isabel Maria de Jesus Pires da Ribeira Silva, representante dos 
Serviços Públicos de Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------
---- 14. Sra. Fernanda Filomena Marques Oliveira e Sousa Almeida, representante dos Serviços 
de Segurança Social. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 15. Comandante do Posto Serafim José Pereira Rito, representante das Forças de Segurança. 
---- Acrescenta-se ainda de acordo com o artigo único da Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto, que 
altera o artigo 5.º do DL n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, o nome do Sr. Manuel Mendes da Silva 
como representante eleito pela Assembleia Municipal de Nelas dos Presidentes das Juntas de 
Freguesia do Concelho de Nelas.� -------------------------------------------------------------------------
---- Presente também a Acta de Constituição do Conselho Municipal de Educação do Município 
de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------
---- �Aos vinte e nove dias do mês de Outubro de dois mil e sete, reuniram no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho de Nelas, por convocatória da Senhora Presidente da Câmara, os 
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representantes dos Ensinos Pré-Escolar, Básico e Secundário Públicos, o representante dos 
Estabelecimentos de Ensino Básico Privados, os representantes da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, os representantes das Associações de Estudantes, os representantes 
das Instituições Privadas de Solidariedade Social com actividade na área da educação, o 
representante dos Serviços Públicos de Saúde, o representante dos Serviços de Segurança 
Social e o representante das Forças de Segurança, a fim de designarem os representantes das 
várias estruturas existentes no Município que hão-de constituir o Conselho Municipal de 
Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim foram designados os seguintes elementos: ---------------------------------------------------
---- - a) Dra. Isaura Leonor Marques Figueiredo da Silva Pedro, Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas; ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - b) Eng.º José António Neves Pereira, Presidente da Assembleia Municipal; ------------------
---- - c) Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Vereador responsável pela Educação, que 
assegura a substituição da Sra. Presidente nas suas ausências e impedimentos; ---------------------
---- - d) Eng.º Joaquim Manuel Patrício Ferreira, representante da Direcção Regional da 
Educação do Centro; -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - e) Dra. Maria José Almeida Pereira Duarte, representante do Pessoal Docente da 
Educação Pré-Escolar Pública; -----------------------------------------------------------------------------
---- - f) Dr. António José Rodrigues da Cunha, representante do Pessoal Docente do Ensino 
Básico Público; -----------------------------------------------------------------------------------------------
----- - g) Dr. António Manuel Borges Santos, representante do Pessoal Docente do Ensino 
Secundário Público; ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - h) Dra. Filipa Alexandra Cerveira Martins, representante dos Estabelecimentos de Ensino 
Básico Privados; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - i) Dra. Maria das Dores Pires Borges Mendes Marques, representante das Instituições 
Particulares e de Solidariedade Social que desenvolvem actividade na área da Educação; --------
---- - j) Sra. Maria Celeste Pires Borges e Sr. Artur Jorge dos Santos Ferreira, representante das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação; ------------------------------------------------------
---- - k) Sr. João Manuel Pamplona Amaral, representante das Associações de Estudantes. -------
---- - l) Sra. Enfermeira-Chefe Isabel Maria de Jesus Pires da Ribeira Silva, representante dos 
Serviços Públicos de Saúde; --------------------------------------------------------------------------------
---- - m) Sra. Fernanda Filomena Marques Oliveira e Sousa Almeida, representante dos 
Serviços de Segurança Social. ------------------------------------------------------------------------------
---- - n) Comandante do Posto Serafim José Pereira Rito, representante das Forças de 
Segurança. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Para constar se lavrou a presente acta que depois de lida vai ser assinada por todos os 
intervenientes.� -----------------------------------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou que este assunto 
só agora veio à reunião em virtude de ter havido atraso na recolha de todas as assinaturas da 
acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a nomeação, para o Conselho Municipal de 
Educação, dos membros constantes da Proposta de Constituição, atrás descrita e apresentada 
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pela Senhora Presidente, devendo a mesma Proposta ser presente à próxima sessão da 
Assembleia Municipal, para aprovação. ------------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. --------------------  
3.3.ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A DIRECÇÃO REGIONAL 
DE EDUCAÇÃO DO CENTRO E A CÂMARA MUNICIPAL PARA A CONSTRUÇÃO 
DE DUAS SALAS DE AULAS � CONHECIMENTO 
---- Presente o Acordo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e a 
Direcção Regional de Educação do Centro com o objectivo de construir duas salas de aulas, que 
para a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------
---- �No decurso da preparação da abertura do corrente ano lectivo, a Câmara Municipal de 
Nelas, devido ao aumento do número de alunos a frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico, foi 
confrontada com a necessidade de instalar mais duas turmas por falta de espaços nas escolas da 
sede do concelho. Dada a proximidade do início da actividade lectiva, acordou-se, entre os 
representantes do Agrupamento de Escolas, os representantes da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Fortunato de Almeida e a Câmara 
Municipal, que se optaria por uma situação provisória, instalando as duas turmas no Cine-
Teatro do Concelho até à construção de duas salas na Sede do referido Agrupamento de 
Escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deste modo, sendo a Câmara Municipal de Nelas, de acordo com a Lei n.º 159/99, o 
organismo com competência para participar no planeamento, na gestão dos equipamentos 
educativos e realizar investimentos no domínio da construção, apetrechamento e manutenção 
dos estabelecimentos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, estabeleceram-se os contactos com a 
Direcção Regional de Educação do Centro, Organismo com competência para coordenar, 
acompanhar, apoiar a organização e funcionamento das escolas e a gestão dos respectivos 
recursos humanos e financeiros patrimoniais, com o objectivo de realizar o presente protocolo. -
---- É outorgado o presente Protocolo. ---------------------------------------------------------------------
---- Entre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara Municipal de Nelas, adiante designada por CMN, com sede no Largo do 
Município, em Nelas, representada pela sua Presidente, Isaura Pedro; -------------------------------
---- e a Direcção Regional de Educação do Centro, adiante designada por DREC, com sede na 
Rua General Humberto Delgado, n.º 319, em Coimbra, representada neste acto pela sua 
Directora Regional, Engrácia Castro; ----------------------------------------------------------------------
---- - Cláusula Primeira � Objectivo -----------------------------------------------------------------------
---- O presente protocolo tem por objectivo a cooperação entre a CMN e a DREC na construção 
de duas salas para leccionamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico e outros fins. ---------------------
---- - Cláusula Segunda --------------------------------------------------------------------------------------
----- A construção das duas salas será efectuada na sede do Agrupamento de Escolas Fortunato 
de Almeida, na Avenida Fortunato de Almeida, em Nelas. ---------------------------------------------
---- - Cláusula Terceira ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Das duas salas, uma será destinada a sala de aula e outra para a instalação de serviços no 
âmbito do Agrupamento. ------------------------------------------------------------------------------------
---- - Cláusula Quarta ----------------------------------------------------------------------------------------
---- A criação das duas salas é motivada pelo aumento do número de alunos e de turmas no ano 
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lectivo 2007/2008 no concelho, sendo este de importância uma vez que os alunos encontram-se 
instalados fora do ambiente escolar adequado, por não ter sido possível criar as referidas salas 
nos espaços existentes para o 1.º Ciclo. -------------------------------------------------------------------
---- - Cláusula Quinta � Obrigações da CMN -------------------------------------------------------------
---- A CMN compromete-se a: ------------------------------------------------------------------------------
---- - Elaborar o projecto de construção das salas; -------------------------------------------------------
---- - Executar a obra; ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Cláusula Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------
---- A DREC compromete-se a: -----------------------------------------------------------------------------
---- - Autorizar a construção das referidas salas de acordo com o projecto a elaborar pela CMN 
e a aprovar pela DREC; --------------------------------------------------------------------------------------
---- - Aprovar o projecto elaborado pela CMN; ----------------------------------------------------------
---- - Cláusula Sétima � Vigência --------------------------------------------------------------------------
---- O presente protocolo tem a duração de um ano e é renovável automaticamente, caso não 
seja denunciado por nenhuma das partes com sessenta dias de antecedência. -----------------------
---- O protocolo consta de dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada uma das 
outorgantes.� --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, tendo 
realçado que tudo foi feito para as obras começarem o mais rápido possível. -----------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
 

 4 � DIVERSOS 
 
4.1.PEDIDO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE SENTIDO ÚNICO NA RUA 
PROFESSOR BIDARRA E RUA DR. EMÍLIO BRAGA. LOCAL: CALDAS DA 
FELGUEIRA. REQUERENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 30 de Novembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de sinalização de trânsito de sentido único na Rua Professor Bidarra e Rua Dr. 
Emílio Braga. Local: Caldas da Felgueira. Requerente: Junta de Freguesia de Nelas. -------------
---- I. Solicitação do requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- - A Junta de Freguesia de Nelas solicita sinalização de sentido único, ascendente, na Rua 
Professor Bidarra e Dr. Emílio Braga, de forma a evitar �acidentes e engarrafamentos�. ----------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Rua Professor Bidarra: -------------------------------------------------------------------------------
---- Este arruamento apresenta uma faixa de rodagem de 6,00 metros, tendo apenas 2 moradores 
e 3 equipamentos (Restaurante �Valérios�, Parque Aquático e o Bar �Quinta do Castanheiro�). -
---- Atribuindo um único sentido a este arruamento, não vai impedir os excessos de velocidade 
e julga-se que vai ter um impacto negativo a nível comercial, pela dificuldade criada no acesso 
aqueles equipamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, em alternativa, estes Serviços propõem a manutenção dos dois sentidos de trânsito e 
a colocação de duas bandas redutoras de velocidade, ficando assim garantida a segurança 
rodoviária e a redução da velocidade de circulação pretendida pela Junta de Freguesia. -----------
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---- Propõe-se a colocação de lombas redutoras de velocidade (LRV) do tipo trapezoidal, com 
uma rampa de 1,00 m de comprimento, até à altura de 7,50 cm, seguida de uma plataforma com  
3,00 m, e uma rampa em sentido descendente com 1,00 m, conforme perfil de lomba em 
esquema anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- As rampas serão assinaladas com duas marcas transversais idênticas constituídas, cada uma 
delas, por duas filas de quadrados de 0,50 m de lado, alternando a cor branca com a do 
pavimento e produzindo um efeito xadrez. Esta marca deve ser colocada no início das duas 
rampas da LRV, conforme esquema da LRV, em anexo. -----------------------------------------------
---- Será colocada ainda sinalização vertical na via de aproximação da LRV (nos dois sentidos), 
com um sinal de proximidade de lomba a 60 metros (sinal A2a com painel adicional modelo 1), 
sinal de velocidade recomendada de 30 Km/h (H6) no mesmo poste do anterior e um sinal de 
fim de velocidade recomendada (H37) a 20 metros da lomba, conforme planta anexa. ------------
---- 2. Rua Dr. Emílio Braga: -------------------------------------------------------------------------------
---- Esta rua apresenta características diferentes da anterior, pois tem menor largura (cerca de 
5,00 metros), menos tráfego rodoviário e mais moradores. ---------------------------------------------
---- Por estes motivos, estes Serviços propõem a adopção de medidas semelhantes às propostas 
para a Rua Professor Bidarra, com a colocação de apenas uma LRV. --------------------------------
---- A lomba redutora de velocidade (LRV) a prever será do tipo trapezoidal, com uma rampa 
de 1,00 m de comprimento, até à altura de 7,50 cm, seguida de uma plataforma com 3,00 m, e 
uma rampa em sentido descendente com 1,00 m, conforme perfil de lomba em esquema anexo. 
---- As rampas serão assinaladas com duas marcas transversais idênticas constituídas, cada uma 
delas, por duas filas de quadrados de 0,50 m de lado, alternando a cor branca com a do 
pavimento e produzindo um efeito xadrez. Esta marca deve ser colocada no início das duas 
rampas da LRV, conforme esquema da LRV em anexo. ------------------------------------------------
---- Será colocada ainda sinalização vertical na via de aproximação da LRV (nos dois sentidos), 
com um sinal de proximidade de lomba a 30 metros e a 20 metros (sinal A2a com painel 
adicional modelo 1), sinal de velocidade recomendada de 30 Km/h (H6) no mesmo poste do 
anterior e um sinal de fim de velocidade recomendada (H37) a 20 metros da lomba, conforme 
planta anexa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. A Junta de Freguesia de Nelas �não vê inconveniente no solicitado, bem como concorda 
com o proposto�, de acordo com o parecer n.º 113/2007, de 12/07/2007. ----------------------------
---- 4. Assim, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a aprovação ou não desta proposta de redução da 
velocidade, com a respectiva sinalização vertical e horizontal, na Rua Professor Bidarra e na 
Rua Dr. Emílio Braga. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara aprovou por unanimidade, manter o trânsito nos dois sentidos, nas Ruas em 
referência, aprovando, no entanto, a colocação de lombas, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------  
 4.2.IC6/IC7/IC37 � ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA 
REDE RODOVIÁRIA NACIONAL NA REGIÃO DO CENTRO INTERIOR � ANÁLISE 
---- Presente o ofício n.º 1901/GAMB-1700, datado de 26 de Outubro de 2007, da EP � 
Estradas de Portugal, E.P.E., com sede em Almada, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
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---- IC6/IC7/IC37 � Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica da Rede Rodoviária Nacional 
na Região do Centro Interior � Âmbito da Avaliação ---------------------------------------------------
---- A EP, E.P.E está a realizar o Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica da Rede 
Rodoviária Nacional na Região Centro Interior o qual incide sobre a análise dos itinerários IC6, 
IC7 e IC 37. Este estudo poderá consubstanciar uma alteração do actual PRN 2000. --------------
---- Inserindo-se a possível alteração no disposto no artigo 3.º, n.º 1, alínea a), do Dec.Lei n.º 
232/2007, de 15 de Junho, a avaliação ambiental estratégica será efectuada ao abrigo do 
diploma referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Neste contexto a EP, E.P.E. apresenta o Relatório dos Factores Críticos para a Decisão, que 
constitui a primeira etapa da avaliação ambiental estratégica, o qual contém a informação 
relevante para dar cumprimento ao ponto 1, do artigo 5.º. Este Relatório foi elaborado de 
acordo com as orientações metodológicas patentes no Guia de Boas Práticas para Avaliação 
Ambiental Estratégica da autoria da Prof. Maria do Rosário Partidário, publicado pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (Outubro de 2007). -------------------------------------------------------------
---- Dada a natureza do PRN, a avaliação estratégica terá também em consideração análises de 
tráfego e de viabilidade económica. Com estes dados de base serão propostos cenários para a 
rede e analisadas as consequências ambientais de cada cenário. ---------------------------------------
---- Neste contexto, e ao abrigo do n.º 3, do artigo 5.º, do Dec.Lei n.º 232/2007, solicita-se 
parecer sobre o Relatório dos Factores Críticos para a Decisão, o qual pode ser consultado no 
site da EP, E.P.E. (www.estradasdeportugal.pt), a partir do dia 29 de Outubro, durante 20 dias.� 
---- Presente também uma informação datada de 5 de Dezembro de 2007, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �IC6/IC7/IC37 � Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica da Rede Rodoviária Nacional 
na Região do Centro Interior --------------------------------------------------------------------------------
---- A. O �Estudo de Avaliação Estratégica da Rede Rodoviária Nacional na Região Centro 
Interior � Fase II � Avaliação de Cenários� apresentado por �Estradas de Portugal, E.P.E.�, 
contempla 3 cenários possíveis de traçado dos IC 6, IC 7 e IC 37, sendo o cenário preferido 
para incluir no Plano Rodoviário Nacional. ---------------------------------------------------------------
---- Os Cenários possíveis são os seguintes: --------------------------------------------------------------
---- I. CENÁRIO 1: Inclui os 3 IC�s referidos: -----------------------------------------------------------
---- - IC 6 � Inicia-se perto de Tábua, passa a sul de Oliveira do Hospital e da Covilhã e termina 
no IP2/A23, entre Covilhã e Fundão; ----------------------------------------------------------------------
---- - IC 7 � Inicia-se no IC 6, passa por Oliveira do Hospital, a poente de Seia e de Gouveia e 
termina na A25, perto de Celorico da Beira; --------------------------------------------------------------
---- - IC 37 � Inicia-se na A25 a sul de Viseu, passa a norte de Nelas entre o Estádio Municipal 
e a Zona Industrial e termina no IC 7 perto de Seia. -----------------------------------------------------
---- II. Cenário 3: Inclui apenas 2 IC�s, IC 6 e IC 7: -----------------------------------------------------
---- - IC 6 � Inicia-se no mesmo local previsto no cenário 1, passando a poente de Oliveira do 
Hospital e de Seia, terminando na A25 perto de Celorico da Beira (mesmo loca previsto no 
Cenário 1); -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - IC 7 � Inicia-se na A25 a sul de Viseu, passa a norte de Nelas entre o Estádio Municipal e 
a Zona Industrial e cruza o IC 6 a norte de Seia, terminado na A23 a norte da Covilhã; -----------
---- III. CENÁRIO 5: Inclui também apenas 2 IC�s, IC 6 e IC 7: --------------------------------------
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---- - IC 6 � O traçado é parecido com o Cenário 3. Tem início no mesmo local e termina na 
A25 junto a Fornos de Algodres; ---------------------------------------------------------------------------
---- - Inicia-se na A25 a sul de Viseu no mesmo local dos outros cenários, passa entre Canas de 
Senhorim e Nelas, cruza o IC 6 a poente de Seia, terminando na A23 a sul da Covilhã; -----------
---- B. PARECER DOS SERVIÇOS -----------------------------------------------------------------------
---- a) O traçado do IC 37 definido no Cenário 1 e do IC 7 no Cenário 3, na zona de Nelas, 
corresponde sensivelmente à Variante a Nelas prevista nos primeiros estudos do IC 12 e que foi 
retirada por se encontrar em estudo o IC 37. --------------------------------------------------------------
---- Em qualquer dos cenários propostos, a ligação Viseu � Nelas cruza obrigatoriamente o IC 
12 na zona de Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Nos cenários 1 e 3, pelas plantas apresentadas, este cruzamento coincide com o nó de Nelas 
do IC 12 previsto entre Algerás e Vilar Seco. ------------------------------------------------------------
---- No cenário 5, este cruzamento não coincide com nenhum dos nós previstos no IC 12, 
ficando mais perto do nó de Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------
---- b) No âmbito do Estudo de Impacto Ambiental do IC 12 em curso e de acordo com o 
definido em reunião com as �Estradas de Portugal� e com a APA � Agência Portuguesa do 
Ambiente, a Câmara Municipal irá apresentar um estudo alternativo complementar aos nós de 
Canas de Senhorim e de Nelas onde, em Canas de Senhorim se prevê a ligação da rotunda da 
�Boiça� à Av.ª dos Bombeiros Voluntários, e em Nelas, a alteração do nó de maneira a 
contemplar uma ligação directa à Zona Industrial ZI1 e consequentemente à E.N. 234, onde se 
inserirá através de uma rotunda em estudo pelo GAT de Viseu dentro do projecto da duplicação 
desta estrada nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Face a estes factos, julga-se que as soluções contempladas nos Cenários 1 e 3, além de 
complementarem o traçado do IC 12, permitem um acesso mais directo à Zona Industrial e 
consequentemente à E.N. 234. ------------------------------------------------------------------------------
---- O previsto no Cenário 5 apresenta um trajecto mais longo entre Nelas e Viseu, não 
conferindo a mesma facilidade de acesso à Zona Industrial. -------------------------------------------
---- c) Em relação aos outros IC�s, julga-se que o Cenário mais vantajoso para o concelho de 
Nelas é o 3 por permitir um acesso mais directo tanto à Serra da Estrela como à Covilhã. --------
---- Face ao exposto, deixa-se à superior consideração de V.ª Ex.ª a escolha do Cenário que 
julgar mais vantajoso para o concelho.� ------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que esteve numa reunião com o Senhor 
Secretário de Estado das Obras Públicas e com várias Presidentes de Câmara, na qual os 
Senhores Presidentes de Câmara de Seia e Oliveira do Hospital optaram pelo cenário 5. 
Informou também que nessa reunião não se pronunciou uma vez que este assunto ainda não 
tinha vindo a reunião de Câmara e que era sua intenção submeter também este assunto a sessão 
da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luis Almeida explicou o 
assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que o cenário 5 nada tem a ver com o concelho de Nelas. ----
---- Seguidamente o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu vários 
esclarecimentos ao Senhor Eng.º Luis Almeida, o qual lhos prestou. ---------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que a Câmara devia votar o cenário que mais beneficia o 
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concelho de Nelas e que seria o cenário 1, visto que o cenário 3 contempla a construção de 
túneis e era o mais caro. -------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que questionou o Senhor 
Ministro das Obras Públicas relativamente ao IC 12, o qual manifestou alguma ignorância. -----
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a opção do cenário 1, por ser o que melhor 
serve a Zona Industrial de Nelas e a população do Concelho de Nelas. ------------------------------ 
 4.3.ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PRÓ-ORDEM � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente  um  ofício  datado de 3 de Dezembro de 2007, da Associação dos Professores 
Pró�Ordem, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------
---- �Ex.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------
---- Agradecimento � Seminário �Paradigmas da Educação Actual�. Nelas, 23 e 24 de 
Novembro de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Associação de Professores PRÓ-ORDEM, vem por este meio apresentar os seus 
agradecimentos por toda a colaboração e apoio disponibilizados em todo o processo da 
realização do Seminário �Paradigmas da Educação Actual�, bem como do Sarau Cultural, 
realizados em Nelas, nos dias 23 e 24 de Novembro de 2007. -----------------------------------------
---- Esperamos continuar a merecer a Vossa participação e colaboração em próximas 
actividades por nós promovidas em prol da Educação. -------------------------------------------------
---- Aproveitamos a oportunidade para lhe desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. ----
---- Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.� ----
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
 4.4.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA EM 
EXECUÇÃO FISCAL. REQUERENTE: ABEL FERNANDES � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento datado de 30 de Novembro de 2007, de Abel Fernandes, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas. ---------------------------------------
---- Pagamento em prestações. ------------------------------------------------------------------------------
---- Abel Fernandes, casado, reformado, residente na Rua Escritor Carlos Sombrio, em Caldas 
da Felgueira, freguesia de Canas de Senhorim, município de Nelas, vem requerer pedir a V.ª 
Ex.ª o pagamento fraccionado de uma dívida de água em execução fiscal relativo ao consumo 
da minha habitação, bem como do estabelecimento comercial Bar Maravilha em virtude do 
mesmo não ter condições económicas para saldar a dívida.�. ------------------------------------------
---- Presente também uma informação emitida pelos Escrivães dos Processos de Execução 
Fiscal, datada de 03 de Dezembro de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------------------
----- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal. --------------------
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que Abel Fernandes, residente em Caldas 
da Felgueira, tem neste momento 27 meses de consumo de água em dívida, sendo que 14 meses 
(688.66 �) se referem ao consumo domiciliário e 13 (552.121 �) ao consumo efectuado no 
estabelecimento comercial. ----------------------------------------------------------------------------------
---- O montante em dívida perfaz o total de 1.306,12 �, acrescido dos respectivos juros de 
mora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V/Ex.ª� -------------------------------------------------------------------
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---- Presente ainda uma informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água em execução fiscal. Requerente: 
Abel Fernandes (Requerimento c/entrada n.º 649, de 03/12/2007. ------------------------------------
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal�. ----
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta no momento da autorização�. 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
1.306,12 �, conforme informação do Serviço de Taxas e Licenças, em prestações mensais. ------
---- No entanto a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.�. ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
uma dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente Abel Fernandes, nos 
termos e de acordo com a informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e 
Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, atrás descrita. --------------- 
 4.5.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA EM 
EXECUÇÃO FISCAL. REQUERENTE: JOÃO FERREIRA DOS SANTOS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento datado de 29 de Novembro de 2007, de João Ferreira dos Santos, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas. ---------------------------------------
---- João Ferreira dos Santos, divorciado, comerciante, residente em Nelas, freguesia de Nelas, 
município de Nelas, vem requerer a V.ª Ex.ª autorização para pagamento de uma dívida em 
execução fiscal em virtude de atravessar dificuldades económicas, para que seja concedido o 
pagamento em prestações.�. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação emitida pelos Escrivães dos Processos de Execução 
Fiscal, datada de 03 de Dezembro de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------------------
----- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal. --------------------
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que João Ferreira dos Santos, residente 
em Nelas, tem neste momento 16 meses de consumo de água em dívida, sendo que o montante 
em dívida perfaz o total de 547,56 �, acrescido dos respectivos juros de mora. ---------------------
---- À superior consideração de V/Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------
---- Presente ainda uma informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água em execução fiscal. Requerente: 
João Ferreira dos Santos (Requerimento com a entrada n.º 650, de 03/12/2007. --------------------
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal�. ----
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---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta no momento da autorização�. 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
547,56 �, conforme informação do Serviço de Taxas e Licenças, em prestações mensais. --------
---- No entanto a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.�. ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
uma dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente João Ferreira dos Santos, 
nos termos e de acordo com a informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e 
Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, atrás descrita. ---------------  
4.6.DIRECÇÃO DE FINANÇAS DE VISEU � PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT 
REFERENTE À FIRMA SIVENEER � FOLHAS DE MADEIRA, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 18512, datado de 23 de Outubro de 2007, da Direcção de Finanças de 
Viseu, Divisão de Tributação e Cobrança, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Presidente da Câmara Municipal de Nelas. ---------------------------------------------------------
---- Pedido de isenção de IMT. -----------------------------------------------------------------------------
---- Para efeitos de apreciação do pedido de isenção de IMT, formulado por SIVENEER � 
Folhas de Madeira, Ld.ª, NIF 507967569, com sede em Estrada Nacional n.º 234, Km 92,7, 
Nelas, com referência à compra do prédio urbano sito na EN 234, Km 92,7, inscrito na matriz 
sob o artigo 2709, da freguesia e concelho de Nelas, destinado às instalações da sociedade, 
solicita-se, nos termos do n.º 4, do artigo 10.º, do Código do Imposto Municipal Sobre as 
Transmissões Onerosas dos Imóveis, a emissão de parecer vinculativo.� ----------------------------
---- Presente também uma informação datada de 5 de Novembro de 2007, da Senhora Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Reconhecimento das isenções de IMT. ---------------------------------------------------------------
---- A firma SIVENEER � Folhas de Madeira, Ld.ª, contribuinte fiscal n.º 507967569, com sede 
na Estrada Nacional n.º 234, Km 92,7, em Nelas, solicitou ao Chefe de Repartição de Finanças 
de Nelas a isenção de IMT, com referência à compra do prédio urbano sito na Estrada Nacional 
n.º 234, Km 92,7, inscrito na matriz sob o artigo 2709, da Freguesia e Concelho de Nelas, 
destinado às instalações fabris da sociedade. -------------------------------------------------------------
---- A Direcção de Finanças de Viseu � Divisão de Tributação e Cobrança, solicitou à Câmara 
Municipal, nos termos do n.º 4, do artigo 10.º, do Código do Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis, a emissão de parecer vinculativo. -------------------------------
----- O Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas dos Imóveis, no n.º 4, do 
artigo 10.º, que a seguir se transcreve: �Para efeitos do disposto no número anterior, a Direcção 
Geral dos Impostos solicita à Câmara Municipal competente a emissão de parecer vinculativo. -
---- O disposto do número anterior refere o seguinte: �As isenções a que se referem as alíneas 
h), i), j), e l) do artigo 6.º, serão reconhecidas se a Câmara Municipal comprovar previamente 
que se encontram preenchidos os requisitos para a sua atribuição.� -----------------------------------
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---- Assim, anexam-se fotocópias das referidas alíneas e deixo o assunto à consideração de Exª. 
Câmara.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na informação atrás transcrita encontra-se exarado um Despacho, datado de 6 de Novembro 
de 2007, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Retorne-se à Ex.m.ª Chefe de Divisão para verificar se a requerente cumpre os requisitos 
em causa.� -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente ainda uma informação datada de 19 de Novembro de 2007, da Senhora Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Ex.m.º Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Reconhecimento das Isenções de IMT ----------------------------------------------------------------
---- Para dar cumprimento ao Despacho de V.ª Ex.ª exarado na minha informação datada de 
05/11/2007 e tendo por base o artigo 41.º da Lei n.º 53-A/2006, o artigo 39.º-B do Estatutos dos 
Benefícios Fiscais e a Portaria n.º 2086/2001, de 13/12/2001, junto se anexam os seguintes 
documentos, bem como fotocópia da legislação referida: ----------------------------------------------
---- - Certidão do registo comercial da firma SIVENEER � Folhas de Madeira, Ld.ª; --------------
---- - Certidão de não dívida à Segurança Social da referida firma; -----------------------------------
---- - Certidão de não dívida às Finanças da referida firma. --------------------------------------------
---- Assim, parecem-me reunidas as condições para a referida isenção. ------------------------------
---- No entanto, deixo o assunto à consideração da Ex.m.ª Câmara.� ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto e que 
não se opunha a este pedido de isenção uma vez que ela contribuiu para o desenvolvimento do 
concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que tinha lido algures que o 
parecer da Câmara era vinculativo e que os Senhores Vereadores do Partido Socialista não 
tinham nada a opor. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de IMT referente à 
Firma Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª, apresentado pela Direcção de Finanças de Viseu, 
devendo este assunto ser submetido à próxima sessão da Assembleia Municipal, para 
aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.7.DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS � HASTA PÚBLICA DE 
IMÓVEIS � DIREITO DE PREFERÊNCIA  
---- Presente o ofício n.º DSGP, 21-SH-48, 21-SH-58, 015055, datado de 21 de Novembro de 
2007, da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, de Lisboa, que a seguir se transcreve: ----------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Hasta Pública � Fracção �E� e �G� do prédio urbano sito na Rua da Fonte do Castanheiro, 
n.º 16, freguesia e concelho de Nelas � art.ºs matriciais 2182-E e 2186-G. --------------------------
---- Tenho a honra de informar de que se vai proceder à venda em hasta pública dos imóveis 
identificados no �Anúncio� cuja fotocópia se junta, pela base de licitação aí mencionada. -------
---- Nestes termos, notifica-se V.ª Ex.ª para, se assim o entender, e no que respeita aos imóveis 
sitos no respectivo Concelho, exercer o direito de preferência, no local e data da realização da 
hasta pública, pelo preço e demais condições resultantes da venda, ao abrigo do disposto no n.º 
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5 do artigo 3.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro.� --------------------------------------------
---- No anúncio atrás referido encontram-se descritos dois prédios urbanos, sitos no Concelho 
de Nelas, que a seguir se indicam: -------------------------------------------------------------------------
---- �Fracção autónoma �E�, T3, 2 WC, cozinha, despensa, hall, marquise e 1 varanda, com 133 
m2, arrecadação no sótão com 30 m2. Localização � Rua da Fonte do Castanheiro, Bloco 2, n.º 
16, 2.º Dt.º, Nelas. Base de licitação � 100.000,00 �; Data e hora da praça � 17-12-2007, 10 h; -
---- �Fracção autónoma �G�, T3, 2 WC, cozinha, despensa, hall, marquise e 1 varanda, com 133 
m2, arrecadação no sótão com 30 m2. Localização � Rua da Fonte do Castanheiro, Bloco 2, n.º 
16, 3.º Dt.º, Nelas. Base de licitação � 100.000,00 �; Data e hora da praça � 17-12-2007, 10 h� -
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, prescindir do direito de preferência na aquisição dos 
imóveis sitos no Concelho de Nelas e descritos no anúncio, pelo valor indicado, reservando-se 
outra eventual posição se o valor da venda for inferior ao indicado. ---------------------------------- 
 4.8.ALTERAÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO 
DIRECTOR MUNICIPAL DE NELAS � RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO 
EXECUTIVO MUNICIPAL DE 11 DE SETEMBRO DE 2007 � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rectificação da deliberação tomada em 
reunião ordinária de 11 de Setembro de 2007, sobre a suspensão parcial do Plano Director 
Municipal de Nelas, a qual passará a ter a seguinte redacção: -----------------------------------------
---- �Suspensão Parcial do PDM de Nelas. ----------------------------------------------------------------
---- Após aprovação da proposta de suspensão pela Câmara Municipal e pela Assembleia 
Municipal, de acordo com a tramitação dos processos de Suspensão do Plano Director 
Municipal, o procedimento a adoptar passa pelo envio para a CCDRC para efeitos de 
colaboração na instrução e parecer. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, sendo, após aprovação em Reunião de Câmara de 8 de Maio de 2007 da Proposta 
Parcial de Suspensão do PDM foi sujeita à aprovação pela Assembleia Municipal em 18 de 
Maio de 2007 e posteriormente consultada a CCDRC. -------------------------------------------------
---- Na reunião realizada na CCDRC em 19 de Julho de 2007, foram-nos dadas indicações no 
sentido de alterar a área sujeita a Plano de Pormenor, criando assim duas áreas distintas: ---------
---- - Área A � área sujeita a medidas preventivas e a parecer vinculativo da CCDRC, a qual 
será objecto de Plano de Pormenor; ------------------------------------------------------------------------
---- - Área B � sujeita a medidas preventivas proibitivas, impedindo toda e qual qualquer 
ocupação urbanística na área que coincide com a futura área de expansão da Zona Industrial     
proposta na revisão do PDM em curso e que irá impedir uma ocupação incompatível com a 
prevista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Esta alteração irá diminuir a área a sujeitar a Plano de Pormenor de cerca de 163ha para 
32,8ha (área A), julgando-se esta área suficiente para a ocupação industrial prevista durante 3 
anos, período máximo em que vigoram as medidas preventivas. --------------------------------------
---- É de salientar que os terrenos incluídos na área A têm sido adquiridos pela Câmara ao longo 
dos últimos anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim sendo, solicito a V.ª Ex.ª a Aprovação da Alteração da Proposta de Suspensão 
Parcial do PDM de Nelas, o estabelecimento de medidas preventivas e a elaboração do Plano de 
Pormenor, nos termos da proposta anexa.� ---------------------------------------------------------------    
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---- Presente também a Proposta de Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de 
Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Proposta de Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de Nelas. -------------------
--- ÍNDICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A.  Justificação da Adopção do Procedimento de Suspensão .................................................3 
---- - Enquadramento geográfico...................................................................................................4 
---- - Dinâmica Económica............................................................................................................4 
---- - Áreas Industriais....................................................................................................................5 
---- - Oportunidades/Potencialidades.............................................................................................7 
---- B. PDM em vigor � condições/regras actuais .......................................................................10 
---- C. As linhas de desenvolvimento � A oportunidade da Revisão do PDM. As medidas 
preventivas e a elaboração de um Plano de Pormenor  ...............................................................11 
---- - Medidas Preventivas ..........................................................................................................12 
---- D. Anexos..............................................................................................................................14  
---- A. Justificação da Adopção do Procedimento de Suspensão ----------------------------------
---- O presente documento surge na sequência da premência de actuação da Câmara Municipal 
de Nelas na promoção e agilização da intervenção para o desenvolvimento de um Pólo 
Empresarial para além da actual área Industrial de Nelas. ----------------------------------------------
---- O desenvolvimento do Pólo empresarial passa pela expansão da área da actual Zona 
Industrial, integrando-a num processo abrangente de requalificação e intervenção integrada. ----
---- A premência dessa promoção é sentida num contexto de grandes transformações que 
ocorrem actualmente no tecido sócio-económico do concelho e da região, evidenciadas ao nível 
do mercado de emprego, com desfechos negativos de algumas unidades que encerram a sua 
produção, conduzindo ao desemprego um largo número de indivíduos. ------------------------------
---- No sentido de permitir uma actuação dinâmica e actuante da Câmara Municipal de Nelas na 
atracção de projectos interessantes do ponto de vista dos processos de produção, da inovação, 
da qualificação dos trabalhadores, e do fomento da empregabilidade, assegurando importantes 
fontes de rendimento para os habitantes do concelho e da região, entende-se como fundamental 
o apetrechamento do concelho com uma área empresarial infra-estruturada e dotada das 
especificidades próprias que as empresas dos mais variados sectores entendem como elementos 
diferenciados e que acrescentam valor, fazendo pender a decisão de localização num local em 
detrimento doutros. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Chamando a si essa tarefa de intervir positivamente para o desenvolvimento do concelho e 
dos seus munícipes, a Câmara Municipal vê no momento a sua acção condicionada 
eminentemente pelas disposições e regulamentações do actual Plano Director Municipal que se 
encontra em vigor, e que a seu tempo, cumpriu já o seu papel. ----------------------------------------
---- Numa fase em que se encontra já aberto o procedimento de revisão do Plano Director 
Municipal de Nelas, e em que as actuais estratégias de desenvolvimento das macro-estruturas e 
zonamentos do concelho estão a ser acolhidas nessa sede, verifica-se que o processo de 
tramitação e aprovação é ainda demorado, não permitindo a actuação atempada da Câmara 
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Torna-se assim premente intervir e fazer uso dos instrumentos que a legislação prevê, 
acolhendo designadamente a figura da suspensão parcial do Plano Director Municipal, na área 
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que se pretende reservar para a instalação do Parque Empresarial de Nelas, possibilitando 
simultaneamente a abertura do procedimento para a elaboração de uma figura que enquadre e 
enforme devidamente, e no quadro da lei, permitindo desde já, e sem mais delongas, 
providenciar essa actuação tão premente para o apetrechamento do concelho e para a atracção 
de empresas geradoras de emprego e de mais valias reprodutivas na sociedade municipal e 
regional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O presente documento assume assim a fundamentação para a suspensão do Plano Director 
Municipal de Nelas possibilitando a intervenção para a concretização do Parque Empresarial de 
Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Enquadramento geográfico ---------------------------------------------------------------------------
---- O concelho de Nelas possui uma localização estratégica no espaço inter relacional da Beira 
Centro / Interior (Coimbra � Viseu � Guarda � Covilhã) e próximo da sede de Distrito Viseu, 
situando-se no cruzamento das ligações complementares Oeste � Sudeste (Viseu � Nelas � Seia 
� Covilhã) e Sudoeste � Nordeste (Coimbra � Penacova � Santa Comba Dão � Carregal do Sal 
� Nelas � Mangualde � Fornos de Algodres � Celorico da Beira � Guarda) possuindo boas 
acessibilidades externas às principais vias de comunicação e aos principais centros urbanos do 
país e da região. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Linha de Caminhos-de-Ferro da Beira Alta foi o mais importante factor do 
desenvolvimento do Concelho e especialmente da sua sede. A proximidade da linha de 
caminhos-de-ferro, e a sua localização geográfica, fizeram com que Nelas, durante todo o 
século XX, assumindo a primazia industrial do Distrito de Viseu, primeiro com os fornos 
eléctricos e com as minhas da Urgeiriça em Canas de Senhorim, e hoje após a decadência 
daquelas empresas, com o surto de industrialização de Nelas.------------------------------------------
---- Fruto da pioneira política de industrialização, instalaram-se em Nelas modernas empresas 
que criaram pleno emprego para todo o concelho e geraram rendimento bastante para pôr em 
marcha, a construção civil, comércio e serviços. ---------------------------------------------------------
---- Dinâmica Económica ----------------------------------------------------------------------------------
---- Actualmente o Município de Nelas apresenta grande dinâmica empresarial ao possuir a 
segunda maior percentagem de empresas constituídas na Sub-Região Dão � Lafões, conhecendo 
nos últimos anos um acelerado desenvolvimento que o colocou na vanguarda inegável do 
progresso do Distrito de Viseu, apresentando os melhores indicadores socio-económicos.--------
---- Segundo o anuário estatístico da Região Centro podemos afirmar que Nelas face aos 15 
concelhos da Sub-Região Dão � Lafões tem uma percentagem de 4,8% de sociedades 
constituídas com 39 empresas e encontra-se em 5º lugar do ranking do volume de vendas.-------
---- Estes resultados têm a ver em parte com o padrão espacial de localização dos 
estabelecimentos industriais no concelho, o qual se encontra ligado ás melhores condições de 
acessibilidade (Linha da Beira Alta, IC12, EN234, A25, à cidade de Viseu e Mangualde, 
proporcionam uma posição privilegiada), em proximidade com os aglomerados mais urbanos 
do concelho com vista a disponibilidade de mão de obra, ao papel dos diversos meios de 
transporte na acessibilidade aos mercados, ou ainda razões de ordem física. ------------------------
---- A população activa do concelho encontra-se empregada no sector secundário e terciário, 
sobretudo em trabalhos de produção industrial, de operação de máquinas industriais entre 
outros a par com um número significativo de trabalhadores agrícolas. -------------------------------
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---- Áreas Industriais ---------------------------------------------------------------------------------------
---- No Concelho de Nelas existem três áreas industriais onde estão instaladas empresas de 
grande potencial económico e que absorvem uma elevada mão-de-obra no concelho e na região. 
Destas três zonas industriais, a que se situa mais a norte, a zona industrial a norte da Vila de 
Nelas abrangendo as freguesias de Senhorim e Vilar Seco, apresenta uma maior área com cerca 
de 112 hectares e cerca de 60 parcelas.---------------------------------------------------------------------
---- Esta zona industrial comparada com as restantes duas (sul de Nelas e Canas de Senhorim), é 
a que apresenta uma maior área e uma maior variedade de ramos de actividade, indústria 
transformadora de madeira, produtos para a construção civil, produção de mobiliário e 
produção de componentes para a indústria automóvel. --------------------------------------------------
---- Com a prevista ligação do IC12 à EN234 e A25, que vai atravessar todo o Concelho e com 
a profunda remodelação da Linha da Beira Alta, através do Plano de Modernização de Caminho 
de Ferro da CP e Refer, as comunicações viárias e ferroviárias vão passar a responder a 
solicitações de segurança comodidade e rapidez e vão criar diferentes modalidades de 
transporte articuladas entre si.-------------------------------------------------------------------------------
---- Assim sendo esta zona industrial pela proximidade a estas diferentes modalidades de 
transporte, Linha da Beira Alta, EN 234, IC12 e A25 e no triângulo Viseu/Mangualde/Nelas, 
continua a afirmar a sua localização, ainda mais privilegiada, e a fácil acessibilidade ao País e à 
Europa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Numa realidade mais recente têm-se efectuado grandes transformações que ocorrem 
actualmente no âmbito sócio-económico do concelho e da região, sobretudo ao nível do 
mercado de emprego que tem levado a desfechos negativos de algumas unidades que encerram 
a sua produção, conduzindo ao desemprego de um largo número de indivíduos. -------------------
---- Oportunidades / Potencialidades --------------------------------------------------------------------
---- Como já foi dito o Município de Nelas conheceu nos últimos anos um acelerado 
desenvolvimento que o colocou na vanguarda, inegável, do processo do Distrito de Viseu, 
apresentando bons indicadores socio-económicos.-------------------------------------------------------
---- De referir que actualmente existem empresas com interesse de se radicarem no concelho, as 
quais vão decerto contribuir para o desenvolvimento sócio económico, na criação de riqueza e 
de postos de trabalho. Empresas essas que pretendem usufruir de factores de grande potencial 
aproveitando a posição de Nelas, enquanto nó inter relacional, cimentando a articulação física, 
económica e social na Região Centro Interior. Descurar esta articulação intermunicipal, as 
oportunidades e sinergias existentes, só servirá para acentuar a perda demográfica, o 
enfraquecimento económico do concelho e as assimetrias entre interior e litoral.-------------------
---- Na sequência da urgência dessa implantação, há um conjunto de vontades expressas 
colocadas ao Município que na prossecução do interesse mútuo, do desenvolvimento do 
concelho e do papel fundamental da intervenção privada, que nesta área se revela fundamental, 
que importa estimular dando condições efectivas à sua urgente implantação, e que a seguir 
identificamos: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Tabela 1 � Empresas com necessidade expressa para instalação imediata: ----------------------  

Empresa Ramo de Actividade 
Área de terreno 
necessária para 
implantação no 
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imediato (m2) 
Basmad Indústria de Madeiras 50 000 

Mangualtécnica 

Componentes 
metálicos para 
Indústria (caldeiras, 
esquentadores) 

10 000 

Da Phedra Espazo 
- Produção de 
Ambientes em 
Pedra SA 

Indústria de 
transformação de 
pedra com vertente 
tecnológica 

7 000 

Process & 
Assembly 

Outsoursing 
Logístico Corte e 
Costura no Sector 
Automóvel 

10 000 

Nuzzit - Industria 
de Mobiliário 
Metálico,lda 

Artigos de alumínio 3000 

 António Lourenço 
da Costa 
Fernandes 

Carpintaria 1000 

António Francisco 
Figueiredo Lopes 

Serralharia de 
alumínio 

300 

Total 81 300 
---- Verifica-se assim que num parque industrial profundamente consolidado que actualmente 
acolhe cerca de 60 empresas, tem actualmente uma premência de ocupação manifestada por 
mais seis investidores, que �impõe� a adopção de medidas a curto prazo no sentido da efectiva 
potenciação desta oportunidade que o Município encara como motivador de uma abordagem 
mais abrangente assumindo o carácter determinante que as novas acessibilidades irão 
desempenhar na estruturação de um futuro tecido empresarial nesta zona. --------------------------
---- O município de Nelas fundamenta a suspensão do PDM na verificação de «(�) 
circunstâncias excepcionais resultantes de alteração significativa das perspectivas de 
desenvolvimento económico e social local ou de situações de fragilidade ambiental 
incompatíveis com a concretização das opções estabelecidas no plano(�)», conforme prevê o 
Artigo 100º no Decreto de Lei 310/2003 de 10 de Dezembro. -----------------------------------------
---- Actualmente verifica-se uma incompatibilidade no estabelecimento de novas industrias na 
Zona Industrial existente, dado que a sua capacidade está esgotada, daí que se pretenda ampliar 
esta Zona Industrial sujeitando-a um plano de pormenor, o qual fará o enquadramento técnico 
e legal, perfeitamente limitado, concretizando toda a área num Parque Empresarial. --------------
---- O Parque Empresarial de Nelas será fundamental para a reestruturação do tecido 
empresarial do concelho e dos já nela existentes segundo uma imagem, moderna, dinâmica, 
sustentável, desenvolvida, segundo uma cooperação de diversas sinergias. -------------------------
---- Verifica-se que na área que se pretende ampliar, anexa à Zona Industrial existente são 
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incompatíveis com as opções contidas no Plano Director Municipal em vigor para essa área.----
---- A presente suspensão do Plano Director Municipal nesta área pretende reordenar esta parte 
do território, por forma a permitir a instalação de novas industrias numa zona industrial com 
grandes potencialidades ao nível das acessibilidades, rodoviárias e ferroviárias, e pela 
proximidade do futuro nó de acesso ao IC12 e consequentemente á A25. ---------------------------
---- B. PDM em vigor � as condições /regras actuais -------------------------------------------------
---- Como já foi referido a área sobre a qual incide a proposta de suspensão do Plano Director 
Municipal situa-se a norte de Nelas, numa área imediatamente contígua à Zona Industrial 
existente, que tal como já foi referido está completamente ocupada. ---------------------------------
---- A área de expansão proposta procura rentabilizar todo o investimento já feito, quer a nível 
das infraestruturas existentes, quer também a nível das sinergias que se possam gerar.------------
---- A área a suspender incide sobre terrenos com os regimes de uso do solo estabelecidos para 
o local pelo Plano Director Municipal em vigor, nomeadamente:--------------------------------------
---- - Espaço Agrícola � Zona Incluída na RAN e Outros Solos Agrícolas, conforme o 
estabelecido pelo Artigo 54º e 55º do Regulamento do Plano Director Municipal de Nelas.-------
---- - Espaço Florestal, conforme definido pelo Artigo 56º e 57º do Regulamento do Plano 
Director Municipal de Nelas.--------------------------------------------------------------------------------
---- - Zona de Equipamentos / Equipamentos Turísticos, conforme definido pelo Artigo 30º do 
Regulamento do Plano Director Municipal de Nelas.---------------------------------------------------- 
---- C. As linhas de desenvolvimento � A oportunidade da Revisão do PDM, As medidas 
preventivas e a elaboração de um Plano de Pormenor ----------------------------------------------
--- Visto que presentemente o Plano Director Municipal de Nelas se encontra em revisão, 
importa destacar que a estratégia do município face ao seu território, já inclui o crescimento da 
actual Zona Industrial, criando uma mancha de área industrial de maiores dimensões deixando 
para segundo plano a fragmentação da actividade industrial que havia sido dada pelo Plano 
Director Municipal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------
---- A afirmação deste zonamento industrial prende-se com a intenção expressa de criar um 
espaço industrial mais alargado, tendo em conta as justificações já apresentadas, e encarado as 
novas propostas viárias, falamos do novo traçado do IC12 que aponta para um nó de ligação a 
Nelas e consequentemente a esta Zona Industrial. Os limites criados pela actual EN 234 e a 
proposta do IC12 criam um interstício a completar e estratégico para a instalação de novas 
indústrias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A reorganização proposta pelo PDM em estudo prevê, objectivamente, a reformulação das 
áreas económicas, afirmando esta grande área industrial, mais concentrada e com características 
específicas, a qual é capaz de albergar espaços industriais com diversas apetências e segundo 
modelos empresariais e tecnológicos actuais. ------------------------------------------------------------
---- A concentração sobre uma grande área empresarial faz com que num espaço de vizinhança 
de actividades se consigam gerar sinergias o que possibilita o surgimento de serviços de apoio á 
actividade empresarial que acrescentam valor no âmbito das tecnologias de informação 
marketing e novos produtos, no desenvolvimento de actividades qualificadas e certificadas, 
num ambiente situado no Interior Centro, contrariando actuais tendências de desertificação e 
deslocação de empresas para o litoral, e procurando a fixação de população qualificada e de 
quadros técnicos médios e superiores que contribuem para o desenvolvimento sócio cultural do 
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Concelho de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Procurando atingir estes objectivos específicos de desenvolvimento económico, e de forma 
a proporcionar a expansão desta área industrial tendo por base parâmetros arquitectónicos, 
urbanísticos e ambientais segundo padrões de exigência inerentes às actuais dinâmicas de 
competitividade, verifica-se que à escala de Plano Director Municipal não é possível trabalhar 
tão especificamente estas questões mostrando-se a figura do Plano de Pormenor como o 
instrumento de gestão territorial mais adequado a estas especificidades. -----------------------------
---- O estabelecimento de medidas preventivas para a área abrangida pela presente suspensão do 
Plano Director Municipal de Nelas destina-se a evitar que a alteração das circunstâncias e das 
condições de facto existentes possa limitar a liberdade de planeamento ou comprometer ou 
tornar mais onerosa a revisão e execução do Plano Director Municipal em curso. ------------------
---- Encontra-se delimitado em plantas anexas a área abrangida pela suspensão do Plano 
Director Municipal, tendo sido diferenciada duas áreas em que uma delas será sujeita a medidas 
preventivas proibitivas e outra área de menores dimensões sujeita a medidas preventivas com 
parecer vinculativo, procedendo-se de imediato à elaboração de Plano de Pormenor. -------------
---- Aconselhando-se a figura de um plano de pormenor, para o enquadramento técnico e 
legal, perfeitamente balizado, definindo nos seus termos de referência os objectivos de 
concretização do Parque Empresarial de Nelas, é importante que a suspensão e o 
estabelecimento e aprovação de medidas preventivas sejam acompanhadas da abertura do 
procedimento deste instrumento de gestão territorial. ---------------------------------------------------
---- Este procedimento permitirá desde logo avançar para a estruturação e definição do Parque 
Empresarial, não dilatando no tempo a sua intervenção, nem aguardando pelos burocráticos e 
demorados trâmites que a revisão do plano director municipal ainda terá de percorrer. ------------
---- A proposta de um plano de pormenor versará a reorganização e transformação desta área 
industrial, convertendo em si mesmo não só os espaços destinados ás industrias mas também 
infra-estruturas qualificadas associadas a espaços verdes e sociais, serviços e espaços de apoio 
ás empresas, segundo moldes. ------------------------------------------------------------------------------
---- Medidas Preventivas -----------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 1º---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Âmbito Territorial -------------------------------------------------------------------------------------
---- As presentes medidas preventivas são estabelecidas para a área a sujeitar a suspensão do 
Plano Director Municipal de Nelas, área identificada pela letra A e B em planta anexa. A 
elaboração do Plano de Pormenor irá incidir sobre a área identificada pela letra A. ----------------
---- Artigo 2º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Âmbito Material ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) Na área identificada pela letra A ficam sujeitas a parecer vinculativo da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDR-C) as seguintes acções: --------------
---- a) Operações de Loteamento e obras de urbanização; ----------------------------------------------
---- b) Obras de Construção Civil, ampliação, alteração ou reconstrução, com excepção das que 
estejam sujeitas apenas a um procedimento de comunicação prévia à Câmara Municipal; --------
---- c) Trabalhos de remodelação de terrenos; ------------------------------------------------------------
---- d) Obras de demolição das edificações existentes; --------------------------------------------------
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---- e) Derrube de árvores em maciço ou destruição do coberto vegetal. -----------------------------
---- 2) Na área identificada pela letra B ficará interdita qualquer intervenção urbanística. -------- 
---- Artigo 3º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Âmbito Temporal ---------------------------------------------------------------------------------------
---- As medidas preventivas vigoram pelo prazo de dois anos, prorrogável por mais um ano, 
caducando na área identificada pela letra A com a entrada em vigor do Plano de Pormenor ou 
do Plano Director Municipal de Nelas, no caso da área identificada pela letra B com a entrada 
em vigor do Plano Director Municipal de Nelas. --------------------------------------------------------
---- Artigo 4º --------------------------------------------------------------------------------------------------
----  Regime Aplicável --------------------------------------------------------------------------------------
---- Às medidas preventivas estabelecidas neste regulamento administrativo aplica-se o regime 
constante dos artigos 107º a 116º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei 310/2003, de 10 de Dezembro.--------------------------------------------- 
---- Artigo 5º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Entrada em Vigor --------------------------------------------------------------------------------------
---- O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da 
República. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- D. ANEXOS: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Extracto da Planta de Localização ------------------------------------------------------------------
---- Extracto da Planta de Ordenamento ---------------------------------------------------------------
---- Extracto da Planta de Condicionantes� ------------------------------------------------------------
----  Os mapas referentes à proposta atrás descrita ficam anexos a esta acta (Anexo I), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Eng.º Luis Adelino Guerra Almeida Ferreira explicou à Ex.m.ª Câmara que havia 
necessidade de ampliar a Zona Industrial e que teria de ser feito um plano de pormenor com 
cerca de 100 ha, o que demoraria muito tempo a elaborar. Então, de acordo com as directivas da 
CCDRC, propõe que a Câmara faça um plano de pormenor de cerca de 30 ha que será a zona A, 
ficando a zona B com medidas preventivas proibitivas. ------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à Proposta de Suspensão Parcial 
do Plano Director Municipal de Concelho de Nelas, devendo este assunto ser presente à 
Assembleia Municipal para aprovação.� ------------------------------------------------------------------ 
 

5 � PESSOAL 
 
5.1.REESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA E QUADRO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS 
DO MUNICÍPIO DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente a Reestruturação Orgânica e Quadro do Pessoal dos Serviços do Município de 
Nelas para análise e aprovação. -----------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que é um Quadro de Pessoal com perspectiva de 
futuro, com garantias de condições de trabalho e de eficiência, que havia situações de 
desigualdade entre funcionários, que quando tomou posse como Presidente da Câmara não 
sabia que os salários dos funcionários autárquicos era tão baixos, que o estudo apresentado foi 
elaborado com a colaboração dos funcionários e pediu aos Senhores Vereadores para olharem 
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para aquela proposta com olhos de ver. Informou ainda que existem quatro funcionários 
contratados há mais de vinte anos. -------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Quadro do Pessoal 
em vigor datava do ano de 2000, que o Quadro de Pessoal apresentado era o resultado do 
trabalho de várias pessoas, que era um Quadro que servia o Município e os trabalhadores, que 
estava muito aquém do limite estabelecido para as despesas com o pessoal, que apenas foram 
criados quinze lugares, que foram criadas algumas secções, que conhecia funcionários há trinta 
anos e que ainda não chegaram a Chefes de Secção e que era um bom Quadro para terminar 
com a precariedade do vinculo e que aquele estudo foi feito com a colaboração dos 
trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que tinha pedido alguns 
esclarecimentos na véspera desta reunião e que nesse mesmo dia lhe tinham sido enviados, o 
que agradecia. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- De seguida o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu a data do primeiro 
contrato dos contratados, a listagem de estagiários, dos POC,s e questionou o porquê de estarem 
vinte e cinco funcionários adstritos à Biblioteca Municipal. -------------------------------------------
---- Foi chamada à reunião a funcionária Ana Santos que explicou ao referido Senhor Vereador 
que esses vinte e cinco funcionários estavam adstritos à Biblioteca, Cultura e Desporto. ---------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista estavam disponíveis para avaliar e resolver os problemas de precariedade de 
vínculo como era o caso dos quatro funcionários contratados. -----------------------------------------
---- Seguidamente a funcionária Ana Santos foi chamada novamente à reunião para prestar 
esclarecimentos ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral quanto ao número de lugares 
de Quadro ocupados, vagos e a criar. ----------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, apresentaram a proposta, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Tendo em conta a complexidade do assunto e as reduzidas informações disponibilizadas 
para a sua apreciação, pese embora a celeridade na entrega de alguns documentos e 
informações pedidas ontem, que se regista, propomos que este assunto não seja submetido a 
votação na reunião de hoje, por forma a permitir uma análise mais rigorosa e responsável.� ----- 
---- Continuando a sua intervenção, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou 
que os Vereadores do Partido Socialista entendiam que havia situações no Quadro apresentado 
que não estavam claras e que estavam disponíveis para resolver os problemas dos funcionários. 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques referiu que há 15 dias atrás, na 
ultima reunião, entregou aos Senhores Vereadores o Quadro em vigor e demais legislação, que 
agora, com todos os documentos na mão, não votavam o assunto, que vieram pedir para retirar 
o assunto da Ordem de Trabalhos e que não estudaram o assunto. ------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara referiu que, de facto, há 15 dias atrás foi entregue uma 
pasta a todos os Senhores Vereadores com o quadro actual para estudarem e que agora vinham 
obstaculizar o assunto e que a postura dos Senhores Vereadores era um completo desrespeito 
pelas pessoas, e que existiam quatro funcionários contratados há mais de 20 anos. ----------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que o que a Senhora Presidente 
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acabava de dizer era demagogia pura. ---------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente declarou que o Executivo Municipal ia votar contra a proposta dos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que a Senhora Presidente adiou, 
por duas vezes, a votação da parceria público-privada e que agora estava preocupada com 
aquele pedido de adiamento de votação do Quadro do Pessoal. ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que o que o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral acabava de dizer era demagogia pura. ----------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que, de acordo 
com os documentos que tinha, a alteração do Quadro foi em 2005 e havia outra de 1999 e que 
não constava nenhuma de 2000. ----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques pediu aos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista para apresentaram uma proposta alternativa. ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues declarou que o Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques falava sempre do passado, mas que o passado 
desta Câmara Municipal estava colado a ele. -------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que só falava sobre a matéria 
em análise se a Senhora Presidente refreasse o público presente na sala, principalmente o 
sobrinho do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques e o referido Senhor Vereador. 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que era inaceitável a forma como 
a Senhora Presidente da Câmara tratava a Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho. --
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que muitos funcionários 
foram convidados durante a manhã para virem à reunião, que á boleia de resolver problemas 
pontuais iam ser criados lugares de chefia, alertou os funcionários para não se deixarem 
enganar pois o lugar poderia não ser para elas mas para quem ganhasse o concurso de admissão 
do pessoal, que tudo aquilo era um assunto demasiado sério, que ele não tinha sido contactado 
para nenhuma reunião relativamente à elaboração daquele documento, que o que tinha recebido 
na última quinta feira era um documento elaborado politicamente pelo Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques, que gostava de ver os documentos solicitados pelo Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral e que havia um aumento de 230 lugares para 298 
lugares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente, o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu o Preâmbulo da 
Reestruturação Orgânica e Quadro do Pessoal, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �A última reestruturação de vulto da estrutura orgânica do regulamento de funcionamento e 
competências dos serviços municipais e respectivo quadro de pessoal remonta aos anos de 1999 
e 2005, encontrando-se desajustada das necessidades sentidas por esta Edilidade na prossecução 
diária das suas responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------
---- A necessidade de proceder à presente reestruturação orgânica dos serviços da Câmara 
Municipal de Nelas e a consequente alteração do seu quadro de pessoal, radica em várias 
razões, das quais se realçam: --------------------------------------------------------------------------------
---- A necessidade de melhorar a coordenação e cooperação entre os serviços em áreas 
nevrálgicas para o desenvolvimento do concelho; -------------------------------------------------------
---- Ajustar a macroestrutura aos novos desafios do Município no âmbito do desenvolvimento 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-12-2007 

 

29 

sustentável, suportado na inovação e no conhecimento; ------------------------------------------------
---- Responder aos principais constrangimentos de organização funcional e de recursos, face ao 
aumento de competências e à evolução da exigência de qualidade dos serviços por parte dos 
cidadãos utentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Reforçar a aposta em novas ferramentas de trabalho, na qualidade e regularidade de 
procedimentos com vista à certificação parcial ou total dos serviços; --------------------------------
---- Assegurar uma relação equilibrada e motivadora com um mínimo de flexibilidade, capaz de 
integrar mudanças resultantes da evolução na envolvente da actividade municipal; ----------------
---- A necessidade de adopção de novos modelos de gestão que privilegiam soluções inovadoras 
capazes de gerar ganhos de eficiência e diminuição de custos; ----------------------------------------
---- A existência de disfuncionalidades, quer formais, quer em termos de eficiência e qualidade 
de serviço de algumas áreas; --------------------------------------------------------------------------------
--- O aumento do volume de trabalho derivado do investimento financeiro efectuado no 
Município de Nelas; ------------------------------------------------------------------------------------------
---- A necessidade de ajustar os serviços municipais a novas competências e consequentes 
exigências; e ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O ajustamento do quadro de pessoal à nova realidade de exigências, para de forma mais 
adequada se prosseguir a satisfação das necessidades das populações. -------------------------------
---- Esta nova alteração tem, pois, como escopo principal estabilizar a estrutura orgânica dos 
serviços municipais e o conjunto dos poderes funcionais distribuídos pelos mesmos, de modo a 
permitir uma resposta qualitativamente diferente, mais adequada e atempada às múltiplas 
solicitações, às quais por vezes, é difícil dar resposta, quer pela sua originalidade quer pela 
complexidade que a sua solução envolve. -----------------------------------------------------------------
---- Por último, é uma verdade insofismável que o quadro de pessoal é por excelência, em 
qualquer organismo, um instrumento de apoio à gestão, e a concepção de uma nova estrutura 
organizativa deve ter em linha de conta o diagnóstico quantitativo e qualitativo dos recursos 
humanos existentes. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em suma, a presente proposta tem por finalidade dotar o Município de uma estrutura 
orgânica adequada e perspectivada para o futuro, suportada num quadro qualificado capaz de 
responder aos objectivos estratégicos de desenvolvimento municipal, garantindo motivação 
condições de trabalho, de eficiência e eficácia.� ---------------------------------------------------------
---- Continuando a sua intervenção, o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva 
declarou que todo aquele Preâmbulo era blá, bla´, que não constavam na proposta os vínculos 
precários, que todo aquele documento era pura demagogia, que no quadro do pessoal existente 
estavam vagos 77 lugares. -----------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente a Senhora Presidente leu a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores 
do Partido Socialista. que foi posta à votação, tendo sido aprovada a retirada da proposta de 
votação do Quadro do Pessoal 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 e quatro votos a favor, dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, 
Adelino José Borges Amaral, Dr.ª Natália Henriques Coelho e Carlos Manuel Tavares dos 
Santos Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que votou contra a 
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proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista por considerar que ao 
analisar o requerimento-proposta subscrito pelos referidos Senhores Vereadores, dele se extraía   
que não tiveram oportunidade, nem tempo, para se pronunciar sobre o assunto e que tal situação 
não era verdadeira porquanto na ultima reunião de Câmara, datada de 27 de Novembro de 2007, 
foi entregue a todos os Senhores Vereadores os documentos achados necessários para que nesta 
reunião os Senhores Vereadores apresentassem uma proposta de alteração, que sendo 
substancialmente melhor á que foi apresentada pelo executivo municipal, pudesse ser votada ou 
em alternativa assuntos que pudessem melhorar  a proposta do Executivo. --------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva retirou-se da reunião em protesto pela 
forma como se estava a utilizar este assunto para fazer política. --------------------------------------- 
  

6 � CONTABILIDADE 
 
6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Novembro de 2007, no total de 1.496.804,63 � (um milhão quatrocentos e 
noventa e seis mil oitocentos e quatro euros e sessenta e três cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 57.000,52 � (cinquenta e sete mil euros e cinquenta e dois cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 6.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2007 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal e às Grandes 
Opções do Plano para o ano de 2007, n.º 23, as quais ficam anexas a esta acta (Anexo I), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
 6.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO EDUCATIVA � 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 19 de Novembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. --------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exªs. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira, 
Carvalhal Redondo, Vilar Seco, Vale de Madeiros e Póvoa de Santo António, referente ao ano 
lectivo de 2007/2008: ------------------------------------------------------------------------------------- --
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Santar: Setembro de 2007 � 85,50 �; Outubro de 2007 � 270,00 �; --
---- -  Jardim de Infância de Moreira: Setembro de 2007� 157,50 �; Outubro de 2007 � 373,50�; 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Setembro de 2007 � 209,25 �; Outubro de 2007 � 
402,75 �; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Setembro de 2007 � 198,00 �; Outubro de 2007�497,25 �; 
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---- -  Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Setembro de 2007 � 216,00 �; Outubro de 
2007 � 432,00 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Setembro de 2007�211,50 �; Outubro de 2007-465,75�; 
---- TOTAL: 3.519,00 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Nelas: Setembro de 2007 � 352,60 �; Outubro de 2007 � 1.387,44 �; 
---- TOTAL: 1.740,04 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Folhadal� Setembro de 2007� 302,00 �; Outubro de 2007�542,00 �;   
---- TOTAL: 844,00 �.�-------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim: --------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Julho de 2007 � 39,60 �; Setembro de 2007 � 
83,70 �; Outubro de 2007 � 237,60 �; ---------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Julho de 2007 � 116,10 �; Setembro de 2007 � 
159,30 �; Outubro de 2007 � 664,20 �; --------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Setembro de 2007 � 105,30 �; Outubro de 
2007 � 210,60 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 1.616,40 �. -------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Santa Casa da Misericórdia de 
Santar, à Escola Secundária de Nelas, à Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural e 
Recreativo e ao Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim. ------------------------------------ 
 6.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO---
- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 19 de Novembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho --------------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de Vªs. Exªs. e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas de 
Folhadal, Nelas, Moreira Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, 
Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2007/2008: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Moreira: Setembro de 2007 � 164,25 �; Outubro de 2007 � 360,00 �; -----------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Setembro de 2007 � 150,75 �; Outubro de 2007 � 333,00 �; ----------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Setembro de 2007 � 274,50 �; Outubro de 2007 � 990,00 �; -------
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Setembro de 2007 � 285,75 �; Outubro de 2007�715,50 �; 
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Setembro de 2007 � 303,75 �; Outubro de 2007 � 776,25 �; --------
---- - 1.º CEB de Santar: Setembro de 2007 � 292,50 �; Outubro de 2007 � 641,25 �; -------------
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---- - 1.º CEB de Senhorim: Setembro de 2007 � 202,50 �; Outubro de 2007 � 702,50 �; ---------
---- TOTAL: 6.192,50 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2007/2008): ---------------------------------------------
---- - Setembro de 2007 � 257,04 �; Outubro de 2007 � 719,52 �; ------------------------------------
---- TOTAL: 976,56 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas (1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela): ------------------------------
---- - Setembro de 2007 � 605,16 �; Outubro de 2007 � 1.097,16 �; ----------------------------------
---- TOTAL: 1.702,32 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB do Folhadal: Setembro de 2007 � 196,00 �; Outubro de 2007 � 384,00 �; ----------
---- TOTAL: 580,00 �.� -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Setembro de 2007 � 191,70 �; Outubro de 2007 � 575,10 �; 
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Setembro de 2007 � 275,40 �; Outubro de 2007 � 380,70 �; ----
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Setembro de 2007 � 129,60 �; Outubro de 2007 � 
259,20 �; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Feira: Setembro de 2007 � 1.204,50 �; Outubro de 2007 
� 2.651,40 �; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 5.667,60 �.� -----------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Santa Casa da Misericórdia de 
Santar, ao Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, à Escola Secundária de Nelas, à 
Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo e ao Centro Social Paroquial de 
Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

7 � LOTEAMENTOS 
 
7.1.PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 6/2007. LOCAL: AREAL � NELAS. 
REQUERENTE: CARLOS CABRITA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação datada de 5 de Dezembro de 2007, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Processo de Loteamento n.º 6/2007. Requerente: Carlos Cabrita � Sociedade de 
Construções, Ld.ª . Local da obra: Areal � Nelas. --------------------------------------------------------
---- 1 � Pretensão: O requerente solicita licença administrativa para operação de loteamento de 
um prédio da freguesia de Nelas, registado na respectiva matriz sob o artigo urbano 3775 e 
descrito na certidão de registo predial da Conservatória sob o n.º5338/20070503, com a área de 
4.406 m2; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Instrução do processo (artigo 8.º da Portaria 1110/01 de 19 de Setembro): Está 
conforme; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � Apreciação do projecto de arquitectura � De acordo com o DL n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo DL n.º 177/2001, de 4 de Junho, a operação de 
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loteamento de um prédio está sujeito a licenciamento: --------------------------------------------------
---- - a) Conformidade com o Regulamento do PDM de Nelas: A pretensão localiza-se em 
Espaço Urbano 1, zona residencial R2, de acordo com a Secção II, conjugada com o ponto 3 e 4 
do artigo 28.º do Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 66/93: - Está conforme; ----------------------------------------------------------------------
---- b) Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública: - Está conforme; ------------
---- c) Aspecto exterior, inserção urbana, paisagística: - Está conforme; -----------------------------
---- d) Outras normas e regulamentos em vigor: - Está conforme; -------------------------------------
---- 4 � A operação de loteamento tem as seguintes características: -----------------------------------
---- - 1. De acordo com o DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo DL n.º 
177/2001, de 4 de Junho, a operação de loteamento está sujeita a licenciamento. ------------------
---- - 2. A operação de loteamento observa os parâmetros estabelecidos para Espaço Urbano 1, 
zona residencial R2, de acordo com a Secção II, conjugada com o ponto 3 e 4 do artigo 28.º do 
Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93. --
---- - 3. Em toda a construção terá de ser cumprido o disposto no R.G.E.U. -------------------------
---- - 4. A implantação da edificação a erigir no lote deverá observar o disposto na planta de 
síntese, desenho 5-B (folha n.º 54). Visto que se trata de construções contíguas ficará obrigado 
a respeitar o alçado de conjunto que ficará a fazer parte integrante do alvará de loteamento 
(desenho 0-B, folha 60). -------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Características do loteamento: ----------------------------------------------------------------------
---- - a) Área total do terreno: - 4.406m2; ------------------------------------------------------------------
---- - b) Área a lotear: - 4.406 m2; --------------------------------------------------------------------------
---- - c) Áreas de cedência a incluir no domínio público de acordo com a �Planta de cedências�, 
desenho n.º 5 (folha n.º 83) � 1.968,55 m2: Área de cedência destinada a: 1. Espaços verdes e de 
Utilização colectiva � 496,45 m2; 2. Passeios e Estacionamento � 1.472,1 m2; --------------------- 
---- - d) N.º de lotes: - 4 (quatro); ---------------------------------------------------------------------------
---- -  e) Os lotes destinam-se a edifícios multifamiliares; ----------------------------------------------
---- -  f) Área total dos lotes � 2.437,45 m2; ---------------------------------------------------------------
-----   g) Área dos lotes: Lote 1 � 655 m2; Lote 2 � 302 m2; Lote 3 � 660,75 m2; Lote 4 � 819,70 
m2; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - h) Área total de implantação máxima: - 1.140,5 m2; ----------------------------------------------
---- - i) Área máxima de implantação dos lotes: Lote 1 � 269 m2; Lote 2 � 256,50 m2; Lote 3 � 
333 m2; Lote 4 � 282 m2; ------------------------------------------------------------------------------------
----- - j) Área Bruta de Construção total máxima: - 8.492,10m2; --------------------------------------
----- -k) Área Bruta de Construção total máxima dos lotes: Lote 1 � 2.440,30m2; Lote 2 � 
1.911,90 m2; Lote 3 � 2.201,85 m2; Lote 4 � 1.938,05 m2; ---------------------------------------------
----- - l) Área bruta de construção total de acordo com a alínea j) do artigo 3º do regulamento do 
P.D.M.- 5.284,37 m2; ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - m) N.º de pisos dos edifícios multifamiliares (de acordo com a alínea r) do n.º3 do 
Regulamento do PDM): - Implantados nos lotes 1 e 2: 5 pisos acima da cota de soleira + 
recuado; 1 abaixo da cota de soleira; - Implantada no lote 3 e 4: 4 pisos acima da cota de soleira 
+ recuado; 1 abaixo da cota de soleira; --------------------------------------------------------------------
---- - n) Cércea (de acordo com a alínea p) do n.º3 do Regulamento do PDM): - dos edifícios 
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implantados no lote 1 e 2 � 18 m; - dos edifícios implantados no lote 3 e 4 � 15 m; ---------------
----- - o) N.º de fogos: - 40 (quarenta); ---------------------------------------------------------------------
----- - p) Nº de Estacionamentos (são contabilizados os estacionamentos existentes): - Públicos 
� 40 lugares; - Privados � 57 lugares; ----------------------------------------------------------------------
------ - q) Índice de utilização: - 1,19 = (5.284,37m2/4.406 m2); ---------------------------------------
------ -  r) Percentagem de ocupação do solo: - 26% (1.140,5m2/4.406m2)*100; -------------------
------ 6. O loteador tem a pagar ao município a taxa pela realização de infra-estruturas 
urbanísticas � taxa de urbanização � no valor de 24.836,54 �, de acordo com o respectivo 
regulamento municipal: TU = 0,02 x 1 x 235�/m2 x 5.284,37 m2 = 24.836,54 �; -------------------
---- 7. Compensações ao Município: Conforme prevê a Portaria 1136/2001 de 25/09, 
relativamente à cedência para: - Espaços Verdes e de Utilização Colectiva (28 m2/fogo, 
28m2/100m2 ac.com), o loteador devia ceder uma área de 1.252,53 m2, mas só cede 496,45 m2; 
- Relativamente ao Equipamento de Utilização Colectiva (35 m2/fogo, 25m2/100m2 ac.com), o 
loteador devia ceder uma área de 1.523,86m2, não havendo lugar a qualquer cedência.Com base 
no n.º4 do artigo 44º do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo DL n.º 
177/2001, de 4 de Junho, se não se justificar a localização de qualquer equipamento ou espaço 
verde público não há lugar a qualquer cedência para esses fins, ficando no entanto, o 
proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação ao município, em numerário ou em 
espécie, nos termos definidos em regulamento municipal. De acordo com o Regulamento de 
Liquidação e Cobrança pela Concessão de Licença e Prestação de Serviços Municipais da 
Câmara Municipal de Nelas, o loteador deverá compensar o município no valor calculado do 
seguinte modo: A = 2.279,94 m2 = 756,08m2 + 1.523,86m2 (área em falta); V = 0.001 x TU x 
A; V = 0.001 x 24.836,54 � x 2.279,94 m2 = 56.625,68 �; ---------------------------------------------
---- 8. O loteador deverá apresentar os seguintes projectos: - Projecto de Redes Prediais de 
Águas e Esgotos; - Projecto de Águas Pluviais; - Projecto de Arranjos Exteriores; - Plano de 
Acessibilidades; - Projecto Eléctrico; Projecto da Rede Telefónica; Projecto da Rede de Gás; 
Termos de Responsabilidade pela elaboração dos projectos acima mencionados. Devendo o 
loteador apresentar os respectivos projectos nos termos previstos na portaria 1110/2001 de 19 
de Setembro e requerer o respectivo licenciamento conforme o D.L. 555/99 de 16 de Dezembro 
alterado pelo D.L. n.º 177/2001 de 4 de Junho. ----------------------------------------------------------
---- 5. Informações Relevantes: -----------------------------------------------------------------------------
---- - A. O número de lugares de estacionamentos previstos no exterior (40 lugares) foi 
calculado englobando os estacionamentos executados (14 lugares) quando da abertura do 
arruamento e que confinam com a parcela a lotear, visto que esses estacionamentos irão ser 
utilizados pelos futuros moradores do prédio e os futuros utilizadores do comércio que se 
encontra previsto; ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - B. No que diz respeito às áreas de cedências destinadas a Espaços Verdes e de Utilização 
Colectiva e para Equipamento de Utilização Colectiva de acordo com o artigo 43º do DL n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo DL n.º 177/2001, de 4 de Junho e 
conforme prevê a portaria 1136/2001, de 25/09, o loteador deveria ceder uma parcela de 
1.252,53m2 destinada a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e de 1.523,86m2 destinada a 
Equipamento de Utilização Colectiva. De acordo com o n.º 4 do artigo 44º, poderá não existir 
lugar a qualquer cedência se não se justificar a localização de qualquer equipamento ou espaços 
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verdes públicos. O projecto apresentado contempla somente a cedência de 496,45m2 destinada a 
Espaços Verdes e de Utilização Colectiva, ficando em falta a área de cedência de 2.279,94 m2 
(756,08m2 destinada a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e de 1.523,86m2 destinada a 
Equipamento de Utilização Colectiva). Com base no n.º4 do artigo 44º do DL n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, alterado e republicado pelo DL n.º 177/2001, de 4 de Junho, se não se justificar a 
localização de qualquer equipamento ou espaço verde público não há lugar a qualquer cedência 
para esses fins, ficando no entanto, o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação 
ao município, em numerário ou em espécie, nos termos definidos no Regulamento de 
Liquidação e cobrança de taxas, licenças, autorizações, compensações e prestações de serviços 
municipais. No entanto, apesar de existir na proximidade áreas destinadas a Espaços Verdes e 
de Utilização Colectiva e para Equipamento de Utilização Colectiva (Parque Infantil do Areal e 
terreno onde se encontra previsto a Escola Básica Integrada de Nelas), considero que deverá ser 
ponderada a não cedência destes espaços, visto se tratar de uma área de grande dimensão. -------
---- - C. De acordo com o artigo 21º (apreciação dos projectos de loteamento) do DL n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo DL n.º 177/2001, de 4 de Junho, a apreciação 
dos projectos pode ser uma apreciação vinculada de regimes jurídicos existentes, ou seja, 
verificação da conformidade com os planos municipais de ordenamento do território, servidões 
administrativas, restrições de utilidade pública e quaisquer outras normas legais e 
regulamentares aplicáveis, ou pode ser uma apreciação discricionária que se restringe à 
apreciação de projectos na perspectiva da integração urbana e paisagística. De acordo com o 
Regulamento do PDM de Nelas aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93, 
n.º 3 e 4 do artigo 28º, são determinados índices de utilização máximos e número de pisos 
máximos, devendo ser elaborados, quando necessário, estudos de conjunto que pormenorizem 
os condicionamentos urbanísticos, em que na ausência desses estudos e quando não se 
mostrarem indispensáveis, as edificações deverão respeitar as características urbanísticas da 
zona envolvente. O terreno a lotear está classificado em Espaço Urbano, Zona Residencial R2, 
de acordo com a alínea b) do n.º5 do artigo 28, onde o índice de utilização máximo em 
loteamentos que apenas compreendem lotes com frente para a via pública é de 1,20, com uma 
percentagem de ocupação do solo não superior a 40%, sendo o número de pisos máximo o 
dominante no local e nunca superior a cinco em qualquer dos alçados, especificações que 
serviram de base à aprovação de construções de moradias unifamiliares próximas do terreno em 
causa. No que diz respeito ao numero de pisos propostos para os edifícios que são previstos no 
projecto apresentado, sendo este o aspecto que mais poderá suscitar dúvidas, ou seja, a 
desconformidade com a cércea dominante, a volumetria das edificações, deverá ser analisada a 
percepção da harmonia do conjunto. Relativamente ao Regime Geral das Edificações Urbanas 
no que diz respeito ao capítulo II da edificação em conjunto, está verificado o cumprimento 
deste regulamento, ressalvando o artigo 58º e 59º, que refere que a construção de qualquer 
edifício deve executar-se para que fique assegurado o arejamento, iluminação natural e 
exposição prolongada à acção directa dos raios solares e a altura de qualquer edificação será 
fixada de forma que em todos os planos verticais perpendiculares à fachada nenhum dos 
elementos ultrapasse o limite definido pela linha recta a 45º, traçada em cada um desses planos 
a partir do alinhamento da edificação fronteira, definido pela intersecção do seu plano com o 
terreno exterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-12-2007 

 

36 

---- Conclusão: Por tudo o que foi dito, os serviços técnicos consideram que a operação de 
loteamento está em condições de ser deferido, no entanto, deixa-se à consideração superior as 
questões apontadas na alínea B e C do ponto 5.� -------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas elogiou a Firma Carlos 
Cabrita � Sociedade de Construções, Ld.ª pela mérito e dinamismo que a referida empresa tem 
tido no desenvolvimento do Concelho de Nelas. ---------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Processo de Loteamento n.º 6/2007, sito 
ao Areal, na vila, freguesia e concelho de Nelas, em que é requerente Carlos Cabrita � 
Sociedade de Construções, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------- 
  

8 � OBRAS PARTICULARES 
 
8.1.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 
8.1.1.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 Novembro de 2007 e 30 de Novembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------
8.1.2.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 Novembro de 2007 e 30 de Novembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------
8.1.3.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 Novembro de 2007 e 30 de 
Novembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------- 
8.2.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 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-12-2007 

 

37 

---- 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 Novembro de 2007 e 30 de Novembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 8.3.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 21 de Novembro de 2007 e 05 de Dezembro de 2007, a qual fica anexa à 
acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------- 
 8.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: FOLHADAL. 
REQUERENTES: FILIPA ANDREIA GONÇALVES PAIS E JOÃO PEREIRA DA 
SILVA BORGES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 29 de Novembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 3510, de 26/11/2007. Local: Folhadal. Requerentes: Filipa Andreia Gonçalves Pais e João 
Pereira da Silva Borges. -------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de venda, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, sito ao �Vale�, artigo n.º 1848, localizado no Folhadal, sendo ½ a 
favor de cada um: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Assim sendo, caso entenda, o pedido reúne as condições para que seja emitido o parecer 
favorável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
--- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, sito ao �Vale�, em Folhadal, 
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Freguesia de Nelas, em que são requerentes Filipa Andreia Gonçalves Pais e João Pereira da 
Silva Borges, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � OUTDOOR. LOCAL: 
NELAS. REQUERENTE: NUNUS � PUBLICIDADE, S.A. � INDEFERIMENTO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 30 de Novembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade � Outdoor. Local: Nelas. Requerente: Nunus � 
Publicidade, S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- I � Solicitação do requerente: --------------------------------------------------------------------------
---- 1. A empresa requerente solicita autorização para colocar um outdoor com a dimensão de 
8,00 x 3,00 metros, para colocar junto à 2.ª rotunda depois da rotunda do �Millenium�, em 
Nelas, conforme petição apresentada. ---------------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- 3. O pedido encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º do 
Regulamento de Publicidade. -------------------------------------------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------
---- 1. De visita ao local e análise do pedido, sou de opinião que o referido outdoor, devido à 
sua dimensão, prejudica o terreno cultivado na proximidade, devido à sombra originada ao 
entardecer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O pedido de licenciamento de publicidade que cause sérios prejuízos a terceiros deverá 
ser indeferido, de acordo com o artigo 14.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Assim, deixo à consideração de V.ª Ex.ª o indeferimento ou não da pretensão. -------------
---- - Caso concorde com o indeferimento, de acordo com o n.º 1, do Art.º 100.º do Código do 
Procedimento Administrativo, o requerente tem direito a ser ouvido antes da decisão final ser 
tomada, pelo que sugiro que se promova a sua audiência prévia escrita.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar intenção de indeferir a pretensão pelo 
que se deve proceder à audiência prévia do requerente, Nunus � Publicidade, S.A., nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------- 
  

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

A Presidente, 
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_______________________________________ 
 
 

O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 


