
 
Fls.__________ 

Reunião de 13-03-2007 

 

1 

ACTA Nº. 5 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  MUNICIPAL             
                                       DE NELAS, REALIZADA EM TREZE DE MARÇO DE DOIS 

MIL E SETE 
 
---- Aos treze dias do mês de Março 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 Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas.----------------------------------------------------------------------------------------
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, dos Senhores Vereadores Eng. João 
Manuel Correia dos Santos e Dr. José Manuel Borges da Silva. --------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva enviou um fax, datado de 13 de Março 
de 2007, que foi presente a esta reunião e que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Ex.ma. Sra. Presidente, respeitosos cumprimentos. -----------------------------------------------
---- Face a compromissos profissionais entretanto surgidos e inadiáveis comunica-se a V.ª Ex.ª 
a impossibilidade em comparecer à reunião de Câmara agendada para hoje 13/03/2007, 
requerendo-se em consequência a V.ª Ex.ª se digne relevar a respectiva falta. ----------------------
---- Atenciosamente.� ----------------------------------------------------------------------------------------  
  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 27 de Fevereiro de 
2007, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
por não ter estado presente nessa reunião, a qual tinha sido aprovada em minuta para efeitos 
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 302.403,41 � (trezentos e dois mil quatrocentos e 
três euros e quarenta e um cêntimos); - De operações extra orçamentais: 162.931,23 � (cento e 
sessenta e dois mil novecentos e trinta e um euros e vinte e três cêntimos).-------- -----------------
- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara leu uma informação, que a seguir se transcreve: ------------
---- �Informo a Câmara Municipal que no início de Dezembro de 2006 um empreiteiro 
reclamou junto da Autarquia um valor de aproximadamente 275.000 euros por um conjunto de 
obras e trabalhos a mais, concluídos durante o Verão de 2005. ----------------------------------------
---- Na sequência desse pedido, solicitou-se aos serviços técnicos a informação necessária para 
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proceder aos pagamentos da reivindicação dos mesmos. Tal informação, segundo o nosso 
entendimento, revela que não se cumpriram os procedimentos legais para efectuarmos o 
respectivo pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, querendo assumir essa responsabilidade, sem qualquer margem de eventual 
ilegalidade, solicitou-se às autoridades competentes que averiguassem todo o processo e 
informassem do modo como efectuar a quitação da dívida em causa.� -------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara deu conhecimento de cópia de duas cartas, datadas de 7 de 
Março de 2007, enviadas pelo Presidente da Liga dos Amigos de Conímbriga, Senhor Professor 
António dos Santos Queirós, respectivamente, aos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e ao Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, que a seguir se transcrevem: 
---- �Ex.ma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro. ---------------
---- Parque Ecológico da Quinta da Cerca. Deliberações e Protocolo. --------------------------------
---- Para conhecimento de V.ª Ex.ª junto remetemos as cópias das cartas enviadas também nesta 
data aos Srs. Vereadores do PS e ao Vereador Dr. Borges da Silva, respeitantes ao assunto em 
epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Solicitando a máxima atenção de V.ª Ex.ª para este assunto, subscrevemo-nos com os 
nossos melhores cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ºs Senhores Vereadores do PS na Câmara Municipal de Nelas. --------------------------
---- Cc/: Presidente da Câmara, vereador Dr. Borges da Silva. Dr. José Lopes Correia. -----------
---- Parque Ecológico da Quinta da Cerca. Deliberações na reunião da Câmara Municipal de 
13.02.07 e intervenção na reunião de 27.02.07. ----------------------------------------------------------
---- Exmos Senhores: -----------------------------------------------------------------------------------------
---- A votação contra as duas propostas leva-nos a questionar o grupo de vereadores do PS 
acerca do seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A primeira proposta, na medida em que traduzia na íntegra o disposto no Protocolo 
assinado pela Câmara e a LAC, era uma mera declaração formal acerca da concordância da 
Câmara com o modelo de gestão previsto no referido Protocolo, destinada a facilitar o processo 
de autorização legal para reabilitar e qualificar as casas de turismo rural, e que é paralelo e 
independente da questão da propriedade. -----------------------------------------------------------------
---- No cumprimento da Cláusula Décima Nona do Protocolo entre a Câmara Municipal de 
Nelas  e a Liga de Amigos de Conímbriga, por proposta do presidente desta associação, no 
exercício da sua função de gestora do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, solicita-se a 
aprovação da seguinte declaração: -------------------------------------------------------------------------
---- �Em conformidade com o enunciado  na alínea c) da cláusula 19.ª do Protocolo celebrado 
entre a Câmara Municipal de Nelas e a Liga dos Amigos de Conímbriga_LAC e o art.º425 do 
Código Civil, a Câmara Municipal de Nelas, sob proposta e acordo prévio da LAC, declara a 
sua concordância com a subconcessão dos empreendimentos TER do Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca à PATRAM, Ld.ª�. -----------------------------------------------------------------------
---- Há quase um ano que este processo técnico decorria na Direcção Regional de 
Economia_DRE, que, por razões processuais e formais, solicitou a afectação ao processo de 
duas declarações (Ofício 20.0777/2006-STU), uma da LAC e outra da Câmara, afirmando a 
actualidade do Protocolo, isto é, que se encontra em vigor na actualidade e não foi revogado. 
Por esta razão, e não porque implicasse qualquer alteração ao Protocolo, teria de ser 
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apresentado e formalizado na reunião do executivo municipal. ----------------------------------------
---- Este enquadramento foi por mim pessoal e directamente explicado a todos os senhores 
vereadores do PS, em diversas reuniões públicas e privadas e aqui reafirmo os seus detalhes: ---
---- O processo técnico implica a apresentação de projectos de arquitectura, programa de 
utilização e memória descritiva, caderno de encargos, em conformidade com uma legislação 
complexa, exige consultas e pareceres da Região de Turismo do Centro e do IDRHA_Instituto 
de Desenvolvimento Rural e Hidráulica. Tudo isto demora tempo, exige muito trabalho e foi 
serviço prestado sem qualquer contrapartida financeira, o seu tempo de aplicação está definido 
no Protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A votação negativa significa então, não apenas que todo o trabalho técnico de um ano se 
perdeu, mas, e esta é a questão essencial, o bloqueio de qualquer iniciativa conducente a 
reabilitar estas e as outras casas para fins turísticos. Insisto, este facto é independente da 
questão da propriedade. --------------------------------------------------------------------------------------
---- E a confusão entre os dois pontos em debate deve ser desfeita. -----------------------------------
---- Mas o mais grave é que a vossa votação negativa, objectivamente, desrespeita o que está 
acordado no Protocolo, recusando de forma unilateral à LAC o exercício do seu direito de 
gestão na área do turismo. Ora é precisamente esta área que poderá viabilizar a gestão  
económica e financeira sustentáveis do Parque. ----------------------------------------------------------
---- Um Protocolo que obteve o consenso dos dois presidentes e de todos os vereadores, fica 
agora posto em causa de forma unilateral, desautorizada a LAC, quebrada a confiança 
institucional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Um projecto que estava fora da querela partidária torna-se agora numa área de confronto 
entre os partidos e os seus representantes. ----------------------------------------------------------------
---- Ou então estamos em presença de um equívoco. ----------------------------------------------------
---- É pois necessário perguntar aos senhores vereadores do PS se mantêm a confiança 
institucional na LAC e reconhecem a competência da sua gestão, ou defendem outra alternativa 
de gestão do sector turístico do Parque. -------------------------------------------------------------------
---- Estamos completamente disponíveis para renegociar esta área desde que seja respeitado o 
Protocolo, o programa do Parque e a sua integridade. ---------------------------------------------------
---- Se não é a LAC e o seu grupo de empresas, inseridas no Mercado Social de Emprego e não 
numa lógica de lucro privado, quem é a entidade a quem pretendem entregar esta função. E qual 
o papel da LAC neste contexto? Que direitos lhe restam e como fica o Protocolo? ----------------
---- Se foi um equívoco, então é urgente corrigi-lo através de uma votação positiva. --------------
---- 2. A segunda questão é o problema da propriedade das casas em ruína e da integridade 
territorial da área da Quinta da Cerca. ---------------------------------------------------------------------
---- Uma vez mais, a proposta é fundamentada nos termos do Protocolo:----------------------------- 
---- �Cedência do direito de propriedade das ruínas da Casa da Bruxa e da Casa das Silvas, 
também denominada do Chão da Raposa para fins de TER_Turismo Em Espaço Rural. ----------
---- Fundamentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A Cláusula Décima Nona do Protocolo entre a Câmara Municipal de Nelas e a Liga de 
Amigos de Conímbriga, afirma que:------------------------------------------------------------------------
---- �A CMN autoriza a LAC, no caso de esta assim o desejar, a construir e explorar no Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca um bar cafetaria e outros equipamentos de Restauração e 
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Hotelaria�.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A Cláusula Décima Sexta do referido Protocolo obriga a LAC a desenvolver actividades 
empresariais de turismo ambiental.-------------------------------------------------------------------------
---- 3. A Cláusula Quinta afirma que a LAC utilizará todas as suas candidaturas autónomas para 
apoiar o Projecto do Parque Ecológico da Quinta da Cerca.--------------------------------------------
---- 4. A Cláusula Vigésima Terceira afirma a possibilidade de a LAC construir as suas próprias 
instalações, a expensas suas ou com base em acordo com a CMN, devendo apresentar 
previamente à Câmara Municipal os projectos, iniciar as obras em seis meses e conclui-las em 
trinta e seis meses.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. A Cláusula Trigésima Primeira abre a possibilidade de os bens imóveis ou equipamentos 
exclusivamente pertença da LAC poderem ser adquiridos pela CMN.--------------------------------
---- 6. Tendo como suporte o conjunto das disposições anteriores fixadas em Protocolo, a LAC 
propõe-se assumir, através do seu Departamento Empresarial, o investimento previsto para  
reabilitar e organizar o licenciamento das Denominadas Casa da Bruxa e Casa das Silvas, esta 
também designada por Casa do Chão das Raposa, actualmente em ruínas.---------------------------
---- 7. Para a realização destes propostas a LAC indica a sua empresa participada PATRAM, 
Lda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 8. A LAC/PATRAM, assume o compromisso de investir cem mil euros na reabilitação e 
licenciamento destas duas unidades de TER, nos termos definidos pelo Protocolo, para o que 
vai recorrer ao único instrumento de financiamento actualmente disponível: O Protocolo entra a 
Banca e o Instituto de Turismo de Portugal, destinado a financiar empreendimentos turísticos 
através de empréstimos bancários.--------------------------------------------------------------------------
---- 9. Para permitir a efectiva concessão do empréstimo em causa, da inteira responsabilidade 
da LAC/PATRAM, é exigível a plena propriedade do empreendimento, como garantia bancária. 
---- 10. Neste contexto, a LAC/PATRAM, solicita da Câmara Municipal de Nelas a cedência do 
direito de propriedade das ruínas das Denominadas Casa da Bruxa e Casa das Silvas, esta 
também designada por Casa do Chão das Raposa, juntamente com uma faixa de terreno 
envolvente de cerca de 4.200 m2 para cada uma reconstruções.�--------------------------------------- 
---- Tal significa que a Câmara não tem que retirar do seu Orçamento qualquer verba para 
reabilitar as casas, o esforço e o risco de investimento passam para a LAC. -------------------------
---- Também neste caso os senhores vereadores do PS foram previamente informados do 
contexto em que tal proposta é feita e sobretudo das circunstâncias de a Banca exigir a 
propriedade plena para financiar os investimentos e a Câmara não ter capacidade legal para se 
candidatar aos novos fundos de apoio do novo Quadro de Referência Nacional. Em todas as 
outras candidaturas a LAC tem preparado, organizado e apoiado a iniciativa municipal, desde a 
vinha, a reflorestação, o jardim das aromáticas/invisuais, o arboreto com a Flora dos Lusíadas, a 
recuperação da Casa de Cima e da Casa de Baixo, como centro de interpretação e centro 
tecnológico, etc... que totalizam cerca de 600.000 � de apoios financeiros recebidos pela 
autarquia  e 400.000 investidos directamente pela LAC na Quinta da Cerca.------------------------
---- É bom que de uma vez por todas haja rigor na afirmação recorrente de que foi gasto mais de 
um milhão de euros do erário público. É preciso distinguir o que é despesa corrente ou 
investimento e o que são gastos produtivos ou improdutivos, e dar a conhecer a expressão 
concreta do peso da Quinta no orçamento municipal. A Quinta da Cerca representa um 
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investimento que hoje duplicou o seu valor, setenta por cento dos custos saíram de programas 
nacionais e comunitários de financiamento, promovidos pela LAC directamente ou através da 
autarquia, e os restantes custos foram integralmente reinvestidos no Parque. Neste contexto, o 
esforço financeiro do Orçamento Municipal torna-se irrelevante e o investimento feito duplicou 
o seu valor no mercado. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Voltemos então à questão da integridade da área e da propriedade da Quinta da Cerca. ------
---- Ficavam garantidos, em favor da autarquia, pelas seguintes cláusulas: --------------------------
---- Condições específicas: ----------------------------------------------------------------------------------
---- 11. A cedência será feita sob a forma de venda, ao preço de 1,25 � por m2, ficando acordado 
que o pagamento se fará através da prestação de serviços na área do Viveiro e Horto e com o 
fornecimento ao município de material vegetal. ----------------------------------------------------------
---- 12. Nos termos anteriormente referidos do Protocolo, particularmente da Cláusula 
Trigésima Primeira, caberá à CMN o direito de opção sobre a aquisição destas duas unidades, 
quando deixar de vigorar o referido Protocolo, em conformidade com o disposto no Artigo 
1273 do Código Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 13. A LAC/PATRAM compromete-se a realizar as obras necessárias à reabilitação e 
transformação das casas em referência em unidades de TER, do tipo casa de campo, assumindo 
os respectivos encargos. -------------------------------------------------------------------------------------
---- 14. A empresa adopta os projectos de arquitectura que foram elaborados pela LAC com o 
apoio da DGEMN, actualmente na posse dos serviços técnicos da autarquia.------------------------
---- 15. A empresa promoverá e valorizará essas unidades de alojamento junto do mercado 
nacional e internacional, cumprindo todas as disposições legais e regulamentos do Parque, 
conforme as orientações da LAC, sua entidade gestora. ------------------------------------------------
---- 16. A empresa, no âmbito do consórcio estabelecido com a INVESVITA, S.A., para a 
organização e promoção do turismo, afirma a intenção de reforçar os seus investimentos no 
âmbito dos projectos do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, nomeadamente o seu Hotel 
Rural, estruturas de animação e restauração. -------------------------------------------------------------
---- 17. As obras serão executadas e as casas disponibilizadas ao público no prazo máximo de 
dois anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 18. No caso de não realização das obras neste prazo, por razões imputadas à empresa, os 
prédios vendidos reverterão de novo para a Câmara Municipal sem direito a qualquer 
indemnização, bastando para isso a notificação da LAC/PATRAM, com oito dias de 
antecedência, por carta registada. --------------------------------------------------------------------------
---- Contrapartidas: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 19. A Câmara Municipal de Nelas cederá pelo valor e nas condições supra citadas, e com o 
acordo formal da LAC, a propriedade das estruturas físicas dos dois edifícios e dos seus 
logradouros, cumprindo todas condições legais para a realização das respectivas escrituras com 
uma área envolvente de cerca de 4.200 m2 cada um, conforme o averbamento constante na 
Conservatória do Registo Predial de Nelas, no que concerne à denominada Casa da Bruxa e 
uma área de igual dimensão no que respeita à denominada Casa das Silvas, ou Casa do Chão da 
Raposa..---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 20. As obras e encargos de instalação dos sistemas municipais de água, electricidade e 
esgotos, nos termos do Protocolo, serão da responsabilidade da Câmara Municipal, cabendo à 
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empresa assumir os custos de gestão corrente.�-----------------------------------------------------------
---- As preocupações expressas pelos senhores vereadores  quanto ao enquadramento legal deste 
acordo foram respondidas no ponto 12., com a referência ao disposto no Artigo n.º 1273 do 
Código Civil, adiante transcrito: ----------------------------------------------------------------------------
---- �1. Tanto o possuidor de boa fé como o de má fé têm direito a ser indemnizados das 
benfeitorias necessárias que hajam feito, e bem assim a levantar as benfeitorias úteis  realizadas 
na coisa, desde que o possam fazer sem detrimento dela. -----------------------------------------------
---- 2 � Quando, para evitar o detrimento da coisa, não haja lugar ao levantamento de 
benfeitorias, satisfará o titular do direito ao possuidor o valor delas, calculado segundo as regras 
do enriquecimento sem causa.�------------------------------------------------------------------------------
---- Fica assim demonstrado que a integridade da Quinta da Cerca está garantia em favor da 
Câmara Municipal e que a LAC não teria qualquer lucro do seu próprio esforço e risco de 
investimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Torna-se óbvio que, se a LAC, numa hipotética situação, não pudesse honrar os seus 
compromissos com a banca, a Câmara Municipal não teria seguramente nenhuma dificuldade 
em readquirir de imediato e a preço inferior a referida propriedade junto da banca credora. ------
----- A votação negativa dos senhores vereadores produz como efeito o bloqueio dos 
investimentos  na área do turismo, indispensáveis à sustentabilidade económica e financeira do 
Parque Ecológico da Quinta da Cerca. ---------------------------------------------------------------------
---- É nosso dever questioná-los acerca da sua proposta alternativa, já que, lamentavelmente, ela 
não foi apresentada na referida reunião, como seria imperativo ético e político de um partido 
que é alternativa de poder. -----------------------------------------------------------------------------------
---- E é preciso entender porque é que não se pode adiar esta questão: -------------------------------
---- No actual quadro legal, não vislumbramos outra alternativa  senão o recurso ao 
investimento directo da Câmara, retirado do seu Orçamento Ordinário. Ora, se tivermos em 
consideração a existência de pelo menos seis casas em ruínas destinadas ao TER, com um custo 
médio de reabilitação estimado em 50.000 � cada, mais a cafetaria/centro de observação 
astronómico, 40.000 �, a loja, 30.000 � e o hotel/escola com Centro de Congressos, 1.750.000 
�, o total representa um investimento de cerca de 2.120.000 �. ----------------------------------------
---- De que rubricas irá sair esta verba e quando irão apresentar as respectivas propostas? --------
---- Se for esta a vossa alternativa agradeço que nos informem quando e como esperam que a 
autarquia disponibilize estes recursos, para que a LAC possa planear convenientemente a sua 
gestão sustentável do Parque Ecológico da Quinta da Cerca. ------------------------------------------
---- O novo Quadro de Referência Nacional, já aí está e implica estratégias globais e a sua 
operacionalização, projectos concretos e não apenas declarações de intenção. ----------------------
---- O que está em causa, para além da querela partidária, é o progresso do concelho, o emprego 
e o bem estar do seu povo, e o potencial do Parque Ecológico da Quinta da Cerca para este 
propósito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- É preciso que tenham em conta que sem a sua componente de TER_Turismo em Espaço 
Rural o Parque será deficitário, o Centro de Autocaravanismo ficará incompleto e perderá  
funcionalidade, que o Hotel-Escola e Centro de Congressos  é um projecto que exige um 
enorme esforço financeiro e não pode continuar a ser adiado, sob pena de Nelas continuar fora 
do sistema do ensino médio e profissional e perder uma oportunidade histórica, num novo 
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contexto social que é o do início de um período de recessão económica e crise social provocada 
pelo encerramento da sua maior empresa. (em termos económicos o concelho e a região vão 
perder mais de 5 milhões de euros/ano do seu rendimento) --------------------------------------------
---- Recordo-vos que os estudos de mercado do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, com o 
funcionamento pleno das suas valências, prevêem  que em dez anos o número de visitantes do 
Parque possa atingir os 90.000, o que significaria a multiplicação das oportunidades 
empresariais e de emprego nas diferentes áreas de turismo: Turismo de Natureza e Cultural, 
Turismo de Saúde/Termalismo, Turismo em Espaço Rural_Gastronomia do vinho e do queijo, 
Turismo de Congressos. -------------------------------------------------------------------------------------
--- E se associarmos o Parque ao projecto do Circuito Arqueológico e Etnográfico das Terras de 
Senhorim, incluindo 98 sítios com valor patrimonial distribuídos por todas as freguesias, 
particularmente em Senhorim e Canas de Senhorim, que o Parque Ecológico vai lançar em 
complemento das suas dezoito valências, a curto prazo podemos criar aqui um efectivo destino 
turístico regional e nacional. --------------------------------------------------------------------------------
---- 3. A existência de uma declaração de voto que menciona uma reunião com o Dr. José 
Correia e a minha própria pessoa e o que seria a conclusão a extrair desse encontro, obriga-me a 
um esclarecimento adicional: -------------------------------------------------------------------------------
---- 3.1. Considero política e eticamente reprovável que tenha sido referida essa reunião sem 
esclarecer as condições em que se realizou e participou o anterior Presidente da Câmara. A 
presença do Dr. José Lopes Correia foi a meu pedido e a reunião de mero esclarecimento acerca 
do conteúdo geral do Protocolo sobre o Parque Ecológico da Quinta da Cerca, estando tanto eu 
próprio como o Dr. José Correia ausentes do debate posterior que terá conduzido à posição do 
voto negativo dos senhores vereadores do PS.------------------------------------------------------------
---- Fica assim claro que o Dr. José Correia não é o inspirador oculto desta decisão negativa, 
como os termos em que é citado sugerir. ------------------------------------------------------------------
---- 3.2. Mas o meu dever de contestação torna-se ainda mais imperativo quando e ao contrário 
do que afirma a referida declaração de voto, tenho de reafirmar que o princípio de abertura ao 
investimento, à propriedade e à gestão privadas na Quinta da Cerca foram efectivamente 
acordados com o anterior presidente do executivo, com as salvaguardas que agora foram 
acauteladas: o respeito pelo projecto do Parque Ecológico, a aferição conjunta da validade das 
propostas pela Câmara e pela LAC, a salvaguarda do direito de retorno à propriedade municipal 
dos investimentos realizados, sem lucros adicionais. Condições que estavam garantidas na 
proposta agora rejeitada. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais se reafirma que os financiamentos do anterior Quadro Comunitário de Apoio, 
entretanto recebidos pela autarquia, nomeadamente através da CCDRC, tinham como exigência 
a referida abertura ao sector privado empresarial e associativo, facto que foi publicamente 
assumido aquando da visita ao Parque Ecológico dos anteriores responsáveis pela CCDRC.�----
---- �Ex.m.º Senhor Vereador Dr. Borges da Silva. ------------------------------------------------------
---- Cc/: Presidente da Câmara, vereador do PS. Dr. José Lopes Correia. ----------------------------
---- Parque Ecológico da Quinta da Cerca. Deliberações na reunião da Câmara Municipal de 
13.02.07 e intervenção na reunião de 27.02.07. ----------------------------------------------------------
---- Exmo Senhor: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- A votação contra as duas propostas leva-nos a questionar o senhor vereador Dr. Borges da 
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Silva acerca do seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A primeira proposta, na medida em que traduzia na íntegra o disposto no Protocolo 
assinado pela Câmara e a LAC, era uma mera declaração formal acerca da concordância da 
Câmara com o modelo de gestão previsto no referido Protocolo, destinada a facilitar o processo 
de autorização legal para reabilitar e qualificar as casas de turismo rural, e que é paralelo e 
independente da questão da propriedade. -----------------------------------------------------------------
---- No cumprimento da Cláusula Décima Nona do Protocolo entre a Câmara Municipal de 
Nelas  e a Liga de Amigos de Conímbriga, por proposta do presidente desta associação, no 
exercício da sua função de gestora do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, solicita-se a 
aprovação da seguinte declaração: -------------------------------------------------------------------------
---- �Em conformidade com o enunciado  na alínea c) da cláusula 19.ª do Protocolo celebrado 
entre a Câmara Municipal de Nelas e a Liga dos Amigos de Conímbriga_LAC e o art.º425 do 
Código Civil, a Câmara Municipal de Nelas, sob proposta e acordo prévio da LAC, declara a 
sua concordância com a subconcessão dos empreendimentos TER do Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca à PATRAM, Ld.ª�. -----------------------------------------------------------------------
---- Há quase um ano que este processo técnico decorria na Direcção Regional de 
Economia_DRE, que, por razões processuais e formais, solicitou a afectação ao processo de 
duas declarações (Ofício 20.0777/2006-STU), uma da LAC e outra da Câmara, afirmando a 
actualidade do Protocolo, isto é, que se encontra em vigor na actualidade e não foi revogado. 
Por esta razão, e não porque implicasse qualquer alteração ao Protocolo, teria de ser 
apresentado e formalizado na reunião do executivo municipal. ----------------------------------------
---- Este enquadramento foi por mim pessoal e directamente explicado a todos os senhores 
vereadores do PS, em diversas reuniões públicas e privadas e aqui reafirmo os seus detalhes: ---
---- O processo técnico implica a apresentação de projectos de arquitectura, programa de 
utilização e memória descritiva, caderno de encargos, em conformidade com uma legislação 
complexa, exige consultas e pareceres da Região de Turismo do Centro e do IDRHA_Instituto 
de Desenvolvimento Rural e Hidráulica. Tudo isto demora tempo, exige muito trabalho e foi 
serviço prestado sem qualquer contrapartida financeira, o seu tempo de aplicação está definido 
no Protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A votação negativa significa então, não apenas que todo o trabalho técnico de um ano se 
perdeu, mas, e esta é a questão essencial, o bloqueio de qualquer iniciativa conducente a 
reabilitar estas e as outras casas para fins turísticos. Insisto, este facto é independente da 
questão da propriedade. --------------------------------------------------------------------------------------
---- E a confusão entre os dois pontos em debate deve ser desfeita. -----------------------------------
---- Mas o mais grave é que a vossa votação negativa, objectivamente, desrespeita o que está 
acordado no Protocolo, recusando de forma unilateral à LAC o exercício do seu direito de 
gestão na área do turismo. Ora é precisamente esta área que poderá viabilizar a gestão  
económica e financeira sustentáveis do Parque. ----------------------------------------------------------
---- Um Protocolo que obteve o consenso dos dois presidentes e de todos os vereadores, fica 
agora posto em causa de forma unilateral, desautorizada a LAC, quebrada a confiança 
institucional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Um projecto que estava fora da querela partidária torna-se agora numa área de confronto 
entre os partidos e os seus representantes. ----------------------------------------------------------------
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---- Ou então estamos em presença de um equívoco. ----------------------------------------------------
---- É pois necessário perguntar ao senhor vereador Borges da Silva se mantém a confiança 
institucional na LAC e reconhece a competência da sua gestão, ou defende outra alternativa de 
gestão do sector turístico do Parque. -----------------------------------------------------------------------
---- Estamos completamente disponíveis para renegociar esta área desde que seja respeitado o 
Protocolo, o programa do Parque e a sua integridade. ---------------------------------------------------
---- Se não é a LAC e o seu grupo de empresas, inseridas no Mercado Social de Emprego e não 
numa lógica de lucro privado, quem é a entidade a quem pretendem entregar esta função. E qual 
o papel da LAC neste contexto? Que direitos lhe restam e como fica o Protocolo? ----------------
---- Se foi um equívoco, então é urgente corrigi-lo através de uma votação positiva. --------------
---- 2. A segunda questão é o problema propriedade das casas em ruína e da integridade 
territorial da área da Quinta da Cerca. --------------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez mais, a proposta é fundamentada nos termos do Protocolo:----------------------------- 
---- �Cedência do direito de propriedade das ruínas da Casa da Bruxa e da Casa das Silvas, 
também denominada do Chão da Raposa para fins de TER_Turismo Em Espaço Rural. ----------
---- Fundamentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A Cláusula Décima Nona do Protocolo entre a Câmara Municipal de Nelas e a Liga de 
Amigos de Conímbriga, afirma que:------------------------------------------------------------------------
---- �A CMN autoriza a LAC, no caso de esta assim o desejar, a construir e explorar no Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca um bar cafetaria e outros equipamentos de Restauração e 
Hotelaria�.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A Cláusula Décima Sexta do referido Protocolo obriga a LAC a desenvolver actividades 
empresariais de turismo ambiental.-------------------------------------------------------------------------
---- 3. A Cláusula Quinta afirma que a LAC utilizará todas as suas candidaturas autónomas para 
apoiar o Projecto do Parque Ecológico da Quinta da Cerca.--------------------------------------------
---- 4. A Cláusula Vigésima Terceira afirma a possibilidade de a LAC construir as suas próprias 
instalações, a expensas suas ou com base em acordo com a CMN, devendo apresentar 
previamente à Câmara Municipal os projectos, iniciar as obras em seis meses e conclui-las em 
trinta e seis meses.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. A Cláusula Trigésima Primeira abre a possibilidade de os bens imóveis ou equipamentos 
exclusivamente pertença da LAC poderem ser adquiridos pela CMN.--------------------------------
---- 6. Tendo como suporte o conjunto das disposições anteriores fixadas em Protocolo, a LAC 
propõe-se assumir, através do seu Departamento Empresarial, o investimento previsto para  
reabilitar e organizar o licenciamento das Denominadas Casa da Bruxa e Casa das Silvas, esta 
também designada por Casa do Chão das Raposa, actualmente em ruínas.---------------------------
---- 7. Para a realização destes propostas a LAC indica a sua empresa participada PATRAM, 
Lda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 8. A LAC/PATRAM, assume o compromisso de investir cem mil euros na reabilitação e 
licenciamento destas duas unidades de TER, nos termos definidos pelo Protocolo, para o que 
vai recorrer ao único instrumento de financiamento actualmente disponível: O Protocolo entra a 
Banca e o Instituto de Turismo de Portugal, destinado a financiar empreendimentos turísticos 
através de empréstimos bancários.--------------------------------------------------------------------------
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---- 9. Para permitir a efectiva concessão do empréstimo em causa, da inteira responsabilidade 
da LAC/PATRAM, é exigível a plena propriedade do empreendimento, como garantia bancária. 
---- 10. Neste contexto, a LAC/PATRAM, solicita da Câmara Municipal de Nelas a cedência do 
direito de propriedade das ruínas das Denominadas Casa da Bruxa e Casa das Silvas, esta 
também designada por Casa do Chão das Raposa, juntamente com uma faixa de terreno 
envolvente de cerca de 4.200 m2 para cada uma reconstruções.�--------------------------------------- 
---- Tal significa que a Câmara não tem que retirar do seu Orçamento qualquer verba para 
reabilitar as casas, o esforço e o risco de investimento passam para a LAC. -------------------------
---- Também neste caso o senhor vereador foi previamente questionado e por escrito foi-lhe  
entregue em Junho do ano passado uma proposta neste sentido, endereçada à senhora Presidente 
da Câmara, que mereceu o seu total acordo nesta matéria. Por essa razão, o signatário desta 
carta desenvolveu junto da Direcção Geral de Economia do Centro todas as diligências legais 
para licenciar as casas em ruínas como Casas de Campo Turismo em Espaço Rural, procurou e 
obteve junto da banca propostas de financiamento, protocolou com a INVESVITA, S.A., a 
realização de um consórcio de exploração turística deste e outros investimentos, e confiou-lhe 
um modelo de Regulamento Municipal de Turismo para regularizar a situação da Residência da 
Quinta da Cerca (a casa já reconstruída) e, ao mesmo tempo, de todos os quartos e casa de 
alojamento privados que hoje funcionam no concelho sem enquadramento legal e certificação 
de qualidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Conhecia também o contexto em que tal proposta é feita e sobretudo das circunstâncias de a 
Banca exigir a propriedade plena para financiar os investimentos e a Câmara não ter capacidade 
legal para se candidatar aos novos fundos de apoio do novo Quadro de Referência Nacional. 
Em todas as outras candidaturas a LAC tem preparado, organizado e apoiado a iniciativa 
municipal, desde a vinha, a reflorestação, o jardim das aromáticas/invisuais, o arboreto com a 
Flora dos Lusíadas, a recuperação da Casa de Cima e da Casa de Baixo, como centro de 
interpretação e centro tecnológico, etc... que totalizam cerca de 600.000 � de apoios financeiros 
recebidos pela autarquia  e 400.000 investidos directamente pela LAC na Quinta da Cerca.------
---- É bom que de uma vez por todas haja rigor na afirmação recorrente de que foi gasto mais de 
um milhão de euros do erário público. É preciso distinguir o que é despesa corrente ou 
investimento e o que são gastos produtivos ou improdutivos, e dar a conhecer a expressão 
concreta do peso da Quinta no orçamento municipal. A Quinta da Cerca representa um 
investimento que hoje duplicou o seu valor, setenta por cento dos custos saíram de programas 
nacionais e comunitários de financiamento, promovidos pela LAC directamente ou através da 
autarquia, e os restantes custos foram integralmente reinvestidos no Parque. Neste contexto, o 
esforço financeiro do Orçamento Municipal torna-se irrelevante e o investimento feito duplicou 
o seu valor no mercado. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Voltemos então à questão da integridade da área e da propriedade da Quinta da Cerca. ------
---- Ficavam garantidos, em favor da autarquia, pelas seguintes cláusulas: --------------------------
---- Condições específicas: ----------------------------------------------------------------------------------
---- 11. A cedência será feita sob a forma de venda, ao preço de 1,25 � por m2, ficando acordado 
que o pagamento se fará através da prestação de serviços na área do Viveiro e Horto e com o 
fornecimento ao município de material vegetal. ----------------------------------------------------------
---- 12. Nos termos anteriormente referidos do Protocolo, particularmente da Cláusula 
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Trigésima Primeira, caberá à CMN o direito de opção sobre a aquisição destas duas unidades, 
quando deixar de vigorar o referido Protocolo, em conformidade com o disposto no Artigo 
1273 do Código Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 13. A LAC/PATRAM compromete-se a realizar as obras necessárias à reabilitação e 
transformação das casas em referência em unidades de TER, do tipo casa de campo, assumindo 
os respectivos encargos. -------------------------------------------------------------------------------------
---- 14. A empresa adopta os projectos de arquitectura que foram elaborados pela LAC com o 
apoio da DGEMN, actualmente na posse dos serviços técnicos da autarquia.------------------------
---- 15. A empresa promoverá e valorizará essas unidades de alojamento junto do mercado 
nacional e internacional, cumprindo todas as disposições legais e regulamentos do Parque, 
conforme as orientações da LAC, sua entidade gestora. ------------------------------------------------
---- 16. A empresa, no âmbito do consórcio estabelecido com a INVESVITA, S.A., para a 
organização e promoção do turismo, afirma a intenção de reforçar os seus investimentos no 
âmbito dos projectos do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, nomeadamente o seu Hotel 
Rural, estruturas de animação e restauração. -------------------------------------------------------------
---- 17. As obras serão executadas e as casas disponibilizadas ao público no prazo máximo de 
dois anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 18. No caso de não realização das obras neste prazo, por razões imputadas à empresa, os 
prédios vendidos reverterão de novo para a Câmara Municipal sem direito a qualquer 
indemnização, bastando para isso a notificação da LAC/PATRAM, com oito dias de 
antecedência, por carta registada. --------------------------------------------------------------------------
---- Contrapartidas: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 19. A Câmara Municipal de Nelas cederá pelo valor e nas condições supra citadas, e com o 
acordo formal da LAC, a propriedade das estruturas físicas dos dois edifícios e dos seus 
logradouros, cumprindo todas condições legais para a realização das respectivas escrituras com 
uma área envolvente de cerca de 4.200 m2 cada um, conforme o averbamento constante na 
Conservatória do Registo Predial de Nelas, no que concerne à denominada Casa da Bruxa e 
uma área de igual dimensão no que respeita à denominada Casa das Silvas, ou Casa do Chão da 
Raposa..---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 20. As obras e encargos de instalação dos sistemas municipais de água, electricidade e 
esgotos, nos termos do Protocolo, serão da responsabilidade da Câmara Municipal, cabendo à 
empresa assumir os custos de gestão corrente.�-----------------------------------------------------------
---- As preocupações expressas  quanto ao enquadramento legal deste acordo foram respondidas 
no ponto 12., com a referência ao disposto no Artigo n.º 1273 do Código Civil, adiante 
transcrito: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �1. Tanto o possuidor de boa fé como o de má fé têm direito a ser indemnizados das 
benfeitorias necessárias que hajam feito, e bem assim a levantar as benfeitorias úteis  realizadas 
na coisa, desde que o possam fazer sem detrimento dela. -----------------------------------------------
---- 2 � Quando, para evitar o detrimento da coisa, não haja lugar ao levantamento de 
benfeitorias, satisfará o titular do direito ao possuidor o valor delas, calculado segundo as regras 
do enriquecimento sem causa.�------------------------------------------------------------------------------
---- Fica assim demonstrado que a integridade da Quinta da Cerca está garantia em favor da 
Câmara Municipal e que a LAC não teria qualquer lucro do seu próprio esforço e risco de 
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investimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Torna-se óbvio que, se a LAC, numa hipotética situação, não pudesse honrar os seus 
compromissos com a banca, a Câmara Municipal não teria seguramente nenhuma dificuldade 
em readquirir de imediato e a preço inferior a referida propriedade junto da banca credora. ------
----- A votação negativa do senhor vereador produz como efeito o bloqueio dos investimentos  
na área do turismo, indispensáveis à sustentabilidade económica e financeira do Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca. ------------------------------------------------------------------------------
---- É nosso dever questioná-los acerca da sua proposta alternativa, já que, lamentavelmente, ela 
não foi apresentada na referida reunião, como seria imperativo ético e político, sobretudo 
depois de com ela ter concordado quando era ainda o vereador do PSD responsável pelo 
acompanhamento do Parque Ecológico da Quinta da Cerca.--------------------------------------------
---- E é preciso entender porque é que não se pode adiar esta questão: ------------------------------- 
---- No actual quadro legal, não vislumbramos outra alternativa  senão o recurso ao 
investimento directo da Câmara, retirado do seu Orçamento Ordinário. Ora, se tivermos em 
consideração a existência de pelo menos seis casas em ruínas destinadas ao TER, com um custo 
médio de reabilitação estimado em 50.000 � cada, mais a cafetaria/centro de observação 
astronómico, 40.000 �, a loja, 30.000 � e o hotel/escola com Centro de Congressos, 1.750.000 
�, o total representa um investimento de cerca de 2.120.000 �. ----------------------------------------
---- De que rubricas irá sair esta verba e quando irão apresentar as respectivas propostas? --------
---- Se for esta a sua alternativa agradeço que nos informe quando e como espera que a 
autarquia disponibilize estes recursos, para que a LAC possa planear convenientemente a sua 
gestão sustentável do Parque Ecológico da Quinta da Cerca. ------------------------------------------
---- O novo Quadro de Referência Nacional, já aí está e implica estratégias globais e a sua 
operacionalização, projectos concretos e não apenas declarações de intenção. ----------------------
---- O que está em causa, para além da querela partidária, é o progresso do concelho, o emprego 
e o bem estar do seu povo, e o potencial do Parque Ecológico da Quinta da Cerca para este 
propósito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- É preciso que tenha em conta que sem a sua componente de TER_Turismo em Espaço 
Rural o Parque será deficitário, o Centro de Autocaravanismo ficará incompleto e perderá  
funcionalidade, que o Hotel-Escola e Centro de Congressos é um projecto que exige um enorme 
esforço financeiro e não pode continuar a ser adiado, sob pena de Nelas continuar fora do 
sistema do ensino médio e profissional e perder uma oportunidade histórica, num novo contexto 
social que é o do início de um período de recessão económica e crise social provocada pelo 
encerramento da sua maior empresa. (em termos económicos o concelho e a região vão perder 
mais de 5 milhões de euros/ano do seu rendimento) ------------------------------------------------ ---- 
---- Recordo-vos que os estudos de mercado do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, com o 
funcionamento pleno das suas valências, prevêem  que em dez anos o número de visitantes do 
Parque possa atingir os 90.000, o que significaria a multiplicação das oportunidades 
empresariais e de emprego nas diferentes áreas de turismo: Turismo de Natureza e Cultural, 
Turismo de Saúde/Termalismo, Turismo em Espaço Rural_Gastronomia do vinho e do queijo, 
Turismo de Congressos. -------------------------------------------------------------------------------------
---- E se associarmos o Parque ao projecto do Circuito Arqueológico e Etnográfico das Terras 
de Senhorim, incluindo 98 sítios com valor patrimonial distribuídos por todas as freguesias, 
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particularmente em Senhorim e Canas de Senhorim, que o Parque Ecológico vai lançar em 
complemento das suas dezoito valências, a curto prazo podemos criar aqui um efectivo destino 
turístico regional e nacional. --------------------------------------------------------------------------------
---- 3. A existência de uma declaração de voto dos senhores vereadores do PS que menciona 
uma reunião com o Dr. José Correia e a minha própria pessoa e o que seria a conclusão a extrair 
desse encontro, obriga-me a um esclarecimento adicional: ---------------------------------------------
---- 3.1. Considero política e eticamente reprovável que tenha sido referida essa reunião sem 
esclarecer as condições em que se realizou e participou o anterior Presidente da Câmara. A 
presença do Dr. José Lopes Correia foi a meu pedido e a reunião de mero esclarecimento acerca 
do conteúdo geral do Protocolo sobre o Parque Ecológico da Quinta da Cerca, estando tanto eu 
próprio como o Dr. José Correia ausentes do debate posterior que terá conduzido à posição do 
voto negativo dos senhores vereadores do PS.------------------------------------------------------------
---- Fica assim claro que o Dr. José Correia não é o inspirador oculto desta decisão negativa, 
como os termos em que é citado sugerir. ------------------------------------------------------------------
---- 3.2. Mas o meu dever de contestação torna-se ainda mais imperativo quando e ao contrário 
do que afirma a referida declaração de voto, tenho de reafirmar que o princípio de abertura ao 
investimento, à propriedade e à gestão privadas na Quinta da Cerca foram efectivamente 
acordados com o anterior presidente do executivo, com as salvaguardas que agora foram 
acauteladas: o respeito pelo projecto do Parque Ecológico, a aferição conjunta da validade das 
propostas pela Câmara e pela LAC, a salvaguarda do direito de retorno à propriedade municipal 
dos investimentos realizados, sem lucros adicionais. Condições que estavam garantidas na 
proposta agora rejeitada. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais se reafirma que os financiamentos do anterior Quadro Comunitário de Apoio, 
entretanto recebidos pela autarquia, nomeadamente através da CCDRC, tinham como exigência 
a referida abertura ao sector privado empresarial e associativo, facto que foi publicamente 
assumido aquando da visita ao Parque Ecológico dos anteriores responsáveis pela CCDRC.�----
---- Relativamente ao assunto atrás referido � Parque Ecológico da Quinta da Cerca � o Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques referiu que reafirmava que o Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva tinha o processo na sua mão desde que foi nomeado Vice Vice-
Presidente da Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------
---- Ao contrário de que o Dr. Borges da Silva afirmou na reunião de 13 de Fevereiro de 2007, 
que quando eu informei os demais vereadores daquele assunto ele afirmou que era �uma 
descarada e absoluta mentira.� ------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques sempre disse que confiava no Prof. 
Queirós e aquilo que ele escreveu nos dois parágrafos na sua carta enviada ao Senhor Dr. 
Borges da Silva, concretamente na sua página 3, que a seguir se transcrevem: ---------------------
---- �Também neste caso o senhor vereador foi previamente questionado e por escrito foi-lhe  
entregue em Junho do ano passado uma proposta neste sentido, endereçada à senhora Presidente 
da Câmara, que mereceu o seu total acordo nesta matéria. Por essa razão, o signatário desta 
carta desenvolveu junto da Direcção Geral de Economia do Centro todas as diligências legais 
para licenciar as casas em ruínas como Casas de Campo Turismo em Espaço Rural, procurou e 
obteve junto da banca propostas de financiamento, protocolou com a INVESVITA, S.A., a 
realização de um consórcio de exploração turística deste e outros investimentos, e confiou-lhe 
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um modelo de Regulamento Municipal de Turismo para regularizar a situação da Residência da 
Quinta da Cerca (a casa já reconstruída) e, ao mesmo tempo, de todos os quartos e casa de 
alojamento privados que hoje funcionam no concelho sem enquadramento legal e certificação 
de qualidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Conhecia também o contexto em que tal proposta é feita e sobretudo das circunstâncias de a 
Banca exigir a propriedade plena para financiar os investimentos e a Câmara não ter capacidade 
legal para se candidatar aos novos fundos de apoio do novo Quadro de Referência Nacional. 
Em todas as outras candidaturas a LAC tem preparado, organizado e apoiado a iniciativa 
municipal, desde a vinha, a reflorestação, o jardim das aromáticas/invisuais, o arboreto com a 
Flora dos Lusíadas, a recuperação da Casa de Cima e da Casa de Baixo, como centro de 
interpretação e centro tecnológico, etc... que totalizam cerca de 600.000 � de apoios financeiros 
recebidos pela autarquia  e 400.000 investidos directamente pela LAC na Quinta da Cerca.� ----
---- Nos parágrafos desta carta clarifica afinal quem é que habitualmente mente. ------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas apresentou um fax de Rui Humberto Portugal 
Batalha, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Pedido de esclarecimento � C/conhecimento aos Senhores Vereadores da Coligação e do 
Partido Socialista, favor fazer chegar-lhes o referido fax, por favor. ----------------------------------
---- Venho por este meio e de acordo com o Código do Procedimento Administrativo, requerer: 
---- Que fosse discutida em Ponto de Ordem de Trabalhos, na próxima reunião de Câmara: ------
---- 1 � Quais as circunstâncias que determinaram a nomeação e como o foi, o Senhor António 
Fonseca para representar o Município de Nelas, junto das instâncias Municipais e Desportivas, 
aquando da deslocação da Equipa de Futebol do �Nelas� aos Açores, não obstante segundo ter 
conhecimento que na Comitiva estava presente um Vereador da Câmara Municipal, o qual 
simplesmente foi ignorado. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também a respectiva resposta ao Munícipe Rui Batalha, através do ofício desta 
Câmara Municipal n.º 1238, datado de 13 de Março de 2007, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Ex.m.º Senhor Rui Batalha. ---------------------------------------------------------------------------
---- Esclarecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Face ao esclarecimento solicitado por V.ª Ex.ª informo o seguinte: ------------------------------
---- 1. A Câmara Municipal de Nelas não nomeou qualquer representante para acompanhar a 
equipa do Sport Lisboa e Nelas em qualquer das suas viagens aos Açores; --------------------------
---- 2. Contactados os dirigentes da Associação em causa, fomos informados que ninguém foi 
apresentado, se apresentou ou agiu nessa condição de representante do município; ----------------
---- 3. Que a autarquia considera que o SL Nelas representa de forma digna o município em 
todas as suas deslocações pelo país, não necessitando de fazer acompanhar de qualquer 
representante da Câmara, pois como já se referiu o município fica sempre bem representado 
pela presença de tão distinta associação; ------------------------------------------------------------------
---- 4. Nenhum dos Srs. Vereadores informou a Câmara que se deslocaria aos Açores 
integrando a comitiva do SL Nelas, nem precisaria de o fazer pois as viagens que cada um dos 
membros deste órgão faz dependem da sua estrita vontade e disponibilidade, não fazendo 
qualquer sentido que se questionem os vereadores sobre as viagens ou deslocações que cada 
um, particularmente, pretende fazer. -----------------------------------------------------------------------
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---- Do presente ofício, bem como da sua missiva que lhe deu origem será dado conhecimento à 
Câmara, na sua reunião ordinária de 13-03-2007.� ------------------------------------------------------  

  
ORDEM DO DIA 

 
1 - OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO/REPARAÇÃO DA 
CLARABOIA E TECTO FALSO - AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação do Edifício dos Paços do Concelho/Reparação da claraboia e tecto falso�, 
adjudicada à firma Irmãos J. Santos, L.D.ª, pela importância de 11.488,62 � (onze mil 
quatrocentos e oitenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos.-----------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita.------------------------  

2 - PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 
2.1.PARQUE ECOLÓGICO DA QUINTA DA CERCA - ADENDA AO PROTOCOLO 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A LIGA DOS AMIGOS DE 
CONÍMBRIGA - PLANO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO  
---- Presente uma Adenda ao Protocolo celebrado entre o Município de Nelas e a Liga dos 
Amigos de Conímbriga, datada de 30 de Novembro de 2006, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Adenda ao Protocolo sobre a Quinta da Cerca � Parque Ecológico. ----------------------------
---- Plano de Segurança.--------------------------------------------------------------------------------------
---- Nos termos das cláusulas 32.ª e 10.ª, a Câmara Municipal de Nelas, CMN e a Liga dos 
Amigos de Conímbriga, LAC, acordam o seguinte: -----------------------------------------------------
---- Prevenção dos incêndios: -------------------------------------------------------------------------------
---- 1.º - Montar as cinco portas de vedação, que já faziam parte da empreitada, indispensáveis 
para a circulação dos BV, além de permitirem outras funções de gestão do Parque. Construção 
de ponte sobre a ribeira e da represa, conforme projectos já entregues aos serviços técnicos do 
município (a cargo da CMN). -------------------------------------------------------------------------------
---- Segurança de pessoas e bens: --------------------------------------------------------------------------
---- 2.º - Turno diário entre as 18 h e as 8 h, com dois guardas, cuja função de vigilância é de 
alerta às autoridades policiais, (folgas e rotatividade a coordenar com o pessoal da LAC), 
acompanhado pelas seguintes medidas: -------------------------------------------------------------------
---- a) Utilização de um jeep para circulação diurna e nocturna de vigilância do Parque (a ceder 
pela LAC); -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Acordo de patrulhamento e alerta com o posto local da GNR para assegurar o 
acompanhamento e resposta ao trabalho dos vigilantes; ------------------------------------------------
---- c) Instalação de uma barra de controle de acesso a viaturas na entrada do Parque, após 
reparação do portão de entrada (a instalar pela CMN); --------------------------------------------------
---- d) Aquisição e treinamento de dois cães de guarda (a cargo da CMN); --------------------------
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---- e) Aquisição de dois telemóveis, para contacto exclusivo com os responsáveis da Câmara e 
da LAC e autoridades (a ceder pela LAC); ---------------------------------------------------------------
---- f) Aquisição de dois binóculos, de visão diurna (cedido pela LAC) e nocturna (a cargo da 
CMN); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- g) Instalação de dispositivos contra a intrusão (alarmes), segundo a melhor proposta das 
empresas de segurança, a Casa de Baixo já tem equipamento, (a cargo da CMN);------------------
---- h) Aquisição de fardamento próprio e emissão de um cartão identificador de Vigilante (a 
cargo da LAC); ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- i) Colocação de cartazes dissuasores nas entradas da Quinta, alertando os intrusos para os 
riscos inerentes à violação dos acessos à propriedade (a cargo da CMN); ---------------------------
---- j) Instalação de um sistema de vigilância por câmaras, nas entradas e casas, conforme 
proposta das empresas de segurança (a cargo da CMN ou de outras entidades investidoras que 
adquiram o direito de propriedade das estruturas de turismo). -----------------------------------------
---- 3.º - A Câmara Municipal de Nelas entregará à Liga dos Amigos de Conímbriga, 
mensalmente, a partir do mês de Janeiro de 2007, na data de pagamento do seu pessoal, um 
subsídio de 1.800 �, durante seis meses, destinado ao pagamento de dois seguranças, valor 
acrescido de 2% para pagamento dos seguros. Nos meses posteriores a este período, o subsídio 
baixará para 900 �, acrescidos igualmente de 2% para pagamento do respectivo seguro. � ------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas informou a Câmara que o Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva, enquanto Vice-Presidente da Câmara, se havia comprometido com o 
Senhor Prof. Queirós a fazer as alterações ao Protocolo para que a segurança da Quinta da 
Cerca se pudesse realizar. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques subscreveu as palavras do Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Seixas e exibiu documentos manuscritos pelo Senhor Vereador Dr. 
Borges da Silva referentes a essa matéria. ---------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com este compromisso assumido, desde Junho de 2006 que os seguranças estão 
ao serviço mas sem receberem qualquer vencimento. ---------------------------------------------------
---- Nesse sentido propõe-se a alteração ao respectivo protocolo. -------------------------------------
----  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Protocolo celebrado entre o 
Município de Nelas e a Liga dos Amigos de Conímbriga e referente ao Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca -----------------------------------------------------------------------------------------------  
  

3 - ZONAS INDUSTRIAIS 
 
3.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS: AMBINEL - SOCIEDADE DE AQUECIMENTO 
AMBIENTE E CANALIZAÇÕES, LD.ª. REQUERENTE: DIRECÇÃO GERAL DOS 
IMPOSTOS - SERVIÇO DE FINANÇAS DO CONCELHO DE NELAS - CITAÇÃO 
PARA O EXERCÍCIO DE CLÁUSULA DE REVERSÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 535, datado de 26 de Fevereiro de 2007, da Direcção Geral dos 
Impostos - Serviço de Finanças do Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------
---- �Exmº(ª) Senhor(ª) ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Município de Nelas, na pessoa do seu representante ------------------------------------------------
---- Citação para exercício de cláusula de reversão. -----------------------------------------------------
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---- Processo executivo n.º 2585200401005189 e ap. ---------------------------------------------------
---- Executado: Ambinel Soc. Aquecimento Ambiente e Canalizações, Ld.ª ------------------------
---- À executada acima identificada, foi penhorado o artigo rústico n.º 5521, da freguesia de 
Senhorim, constante na Conservatória do Registo Predial de Nelas e averbada à descrição n.º 
3142/20030603, que o bem em causa foi vendido por esse Município com uma cláusula de 
reversão a seu favor. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Dado que os autos vão prosseguir com a designação do dia para venda do artigo citado, 
antes do decurso de prazo de 3 anos, a contar de 23.11.2004, cita-se V.ª Ex.ª de tal diligência e, 
ao mesmo tempo, solicita-se que se digne mandar informar estes Serviços, com a urgência 
possível, se esse Município está interessado em exercer tal direito.� ---------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 5 de Março 
de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas: Ambinel � Sociedade de Aquecimento Ambiente e 
Canalizações, Ld.ª.  Requerente: Direcção Geral dos Impostos � Serviço de Finanças de Nelas � 
Citação para exercício de cláusula de reversão. ----------------------------------------------------------
---- I. Devido a ter sido penhorado o artigo rústico n.º 5521, da freguesia de Senhorim, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Nelas sob o n.º 3142/20030603, à firma Ambinel � 
Sociedade de Aquecimento Ambiente e Canalizações, Ldª., solicita a Direcção Geral dos 
Impostos, Serviço de Finanças de Nelas, se o Município está interessado em exercer o direito de 
reversão consignado na cláusula de venda do terreno pelo Município àquela firma. ---------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- O terreno em causa foi vendido àquela firma em escritura de 23/11/2004, onde está 
consignado o direito de reversão e de preferência em caso de venda. ---------------------------------
---- Atendendo a que o Município possui instalações e estaleiros que têm mostrado capacidade 
para as nossas necessidades, julga-se não haver inconveniente na libertação daquelas cláusulas. 
---- Deixa-se, no entanto, a superior decisão à consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer neste momento o direito previsto na  
cláusula de reversão a favor desta Câmara Municipal do terreno cedido na Zona Industrial de 
Nelas à Firma Ambinel � Sociedade de Aquecimento Ambiente e Canalizações, Ldª. -------------  
3.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - AQUISIÇÃO DE TERRENO A MARIA DA 
CONCEIÇÃO PAIS DOS SANTOS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 5 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- ---
---- �Zona Industrial de Nelas - Aquisição de terreno a Maria da Conceição Pais dos Santos.-----
---- Para inclusão na Zona Industrial de Nelas, junto à firma �Maprel�, há necessidade de 
adquirir um terreno propriedade de Maria da Conceição Pais dos Santos que concordou em 
vendê-lo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Este terreno corresponde ao Artº. matricial 5349, sito à �Resteva do Trigo� com a área de 
2.700,00 m2, confrontando a Norte com João Manuel Monteiro, a Nascente com Arnaldo dos 
Santos Almeida (Dr.), a Sul com Carlos José Carvalho Reis e a Poente com António Marques 
Lila. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O proprietário vende-o pelo preço de 2.700 m2x1,4�/m2=3.780,00 �.----------------------------
---- Parecer dos Serviços-------------------------------------------------------------------------------------
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---- Atendendo à localização do terreno junto a outros já propriedade desta Autarquia e a que o 
preço unitário se encontra dentro dos normalmente praticados naquela zona, julga-se ser de 
aceitar o preço proposto.-------------------------------------------------------------------------------------
---- Á superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 3.780,00 � (três mil 
setecentos e oitenta euros) à proprietária Maria da Conceição Pais dos Santos, referente à 
aquisição de terreno para a Zona Industrial de Nelas, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 

 
4 � SUBSÍDIOS 

 
4.1.SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTAR - PEDIDO DE COLABORAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 09/LP/07, datado de 19 de Fevereiro de 2007, da Santa Casa de 
Misericórdia de Santar, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Pedido de colaboração. --------------------------------------------------------------------------------
---- Em 2005, a Santa Casa da Misericórdia de Santar teve necessidade de fazer um projecto de 
arquitectura para novas instalações da instituição, nomeadamente um Lar de Idosos, tendo sido 
totalmente apoiado pelo Presidente que antecedeu o mandato de V.ª Ex.ª na Câmara Municipal 
de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Havendo necessidade de reformular este projecto, de acordo com novas directivas do 
Centro Distrital da Segurança Social, foi contactado o arquitecto autor do projecto inicial que 
procedeu às alterações adequadas. -------------------------------------------------------------------------
---- Como esta Santa Casa tem bastantes dificuldades financeiras, inerentes ao desenvolvimento 
das suas actividades, vem solicitar a V.ª Ex.ª  que, no espírito de grande colaboração e apoio 
que essa Câmara sempre tem tido para com esta instituição de solidariedade, nos seja concedido 
um subsídio de 5.000,00 � para que possamos fazer face ao pagamento das referidas alterações 
ao projecto inicial. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Muitos gratos pela atenção que certamente não deixará de prestar a este assunto, 
apresentamos os nossos melhores cumprimentos.� ------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Santar um 
subsídio no valor de 4.000 � (quatro mil euros). --------------------------------------------------------- 
4.2.GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS DE SENHORIM � PEDIDO DE 
SUBSÍDIO PARA AS OBRAS DO CAMPO PELADO DAQUELE GRUPO 
DESPORTIVO 
---- Presente um ofício do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Exma Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas.---------------------------------------
---- Pedido de subsídio.---------------------------------------------------------------------------------------
---- Desde há bastantes anos que o nosso Clube tinha como campo de futebol para todos os 
nossos jogos, o campo da Raposeira. Mais tarde com a construção do nosso Complexo 
Desportivo, continuou a ser necessário este campo pois é impossível fazer todos os jogos e 
treinos num campo relvado pois isso seria  a sua destruição em muito pouco tempo.---------------
---- Assim, os treinos e jogos das camadas jovens passou a ser feito nesse campo, assim como 



 
Fls.__________ 

Reunião de 13-03-2007 

 

19 

alguns treinos dos seniores sobretudo quando o relvado estava em más condições. ----------------
---- Entretanto a Associação de Futebol de Viseu chumbou as condições de utilização deste 
campo, devido aos balneários  não estarem nas condições regulamentares. --------------------------
---- Era necessário fazer obras mas os donos do terreno não autorizaram.----------------------------
---- Para sairmos do impasse a que chegámos e porque era urgente ter um campo alternativo 
para as camadas jovens poderem continuar a praticar desporto, fizemos um acordo com os 
proprietários do terreno. Em troca da libertação do campo pelo Desportivo, estes comprariam os 
terrenos necessários para a construção dum novo campo junto ao actual Complexo o que traria 
grandes vantagens para o nosso Clube. Assim fizemos. ------------------------------------------------
---- Feitas que estão as obras e como não temos possibilidades de as custear pois como sabem, 
as receitas mal dão para as despesas, vimos junto de V.ª Ex.ª apelar para que nos seja concedido 
um subsídio que faça face a esta despesa. -----------------------------------------------------------------
---- Esperando o bom acolhimento a este nosso pedido, enviamos respeitosos cumprimentos.� � 
---- Presente também um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 
Município de Nelas e o Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, datado de 13 de 
Março de 2007, tendo em vista a construção do campo pelado daquele Grupo Desportivo, que a 
seguir se transcreve -------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A) Que nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 
constitui atribuição das autarquias locais tudo o que respeite a instalações e equipamentos para 
a prática desportiva e recreativa de interesse municipal; ------------------------------------------------
---- B) Desde há bastantes anos que o Grupo Desportivo tinha como campo de futebol para 
jogos e treino, o campo da Raposeira; ---------------------------------------------------------------------
---- C) Aí, há muitos anos, se praticavam essencialmente os jogos e treinos das camadas jovens; 
---- D) Recentemente esse campo foi reprovado pelo Associação de Futebol de Viseu para a 
prática do desporto, vendo-se o desportivo na necessidade de reparar os BALNEARIOS. 
Perante a impossibilidade de o fazer por falta de acordo com os proprietários do terreno onde o 
mesmo se encontrava implantado, os directores do clube encetaram diligencias no sentido de 
construir um novo campo de jogos anexo ao relvado que possuem.-----------------------------------
---- E) O Grupo Desportivo apenas possuía um campo relvado, passando todos os treinos e 
jogos a ser aí realizados, com a consequente destruição do mesmo;-----------------------------------
---- F) A inexistência de um campo alternativo significaria, de forma inevitável, o fim das 
camadas jovens do grupo desportivo, ou pelo menos de parte delas;----------------------------------
---- G) O Grupo Desportivo manifesta incapacidade financeira para a conclusão das obras.-------
---- H) A beneficiação das instalações de Associações Desportivas e Culturais se encontra 
prevista no Plano de Actividades.---------------------------------------------------------------------------
---- Entre a Câmara Municipal de Nelas, adiante designada por C.M.N e o Grupo Desportivo e 
Recreio de Canas de Senhorim, adiante designado de GDR, é celebrado o presente Contrato - 
Programa de Desenvolvimento Desportivo, de acordo com o Disposto no Decreto � Lei nº 
432/91, de 06 de Novembro, que será  regulado pelas estipulações constantes das clausulas 
seguintes: 
---- CLAUSULA PRIMEIRA -------------------------------------------------------------------------------
--- OBJECTO -------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 1º Este Contrato-Programa visa proporcionar ao GDR as condições para uma actividade 
desportiva equilibrada e sustentada, em instalações com as condições de higiene salubridade e 
segurança mínimas;-------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2º O presente Contrato-Programa tem ainda por objectivo o alargamento da prática 
desportiva, permitindo um aumento progressivo do número de praticantes, especialmente dos 
mais jovens; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- CLAUSULA SEGUNDA ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sem prejuízo de eventual revisão pelo acordo entre partes contratantes, o período de 
urgência deste contrato é de duas épocas desportivas: 2007/2008 e 2008/2009; --------------------
----  CLAUSULA TERCEIRA ----------------------------------------------------------------------------- 
---- REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO ----------------------------------------------------------------
---- a) Para a prossecução dos objectivos deste contrato-programa, a C.M.N concede ao GDR 
uma comparticipação de 70.000 euros (setenta mil euros). --------------------------------------------- 
---- b) Nesta comparticipação não estão englobados os subsídios pontualmente concedidos, para 
colmatar as despesas com testes médicos, deslocações, aquisição de material desportivo e apoio 
à prática desportiva propriamente dita. --------------------------------------------------------------------
---- CLAUSULA QUARTA -------------------------------------------------------------------------------- 
---- OUTROS DIREITOS E DEVERES DO PRIMEIRO OUTORGANTE -------------------------
---- 1º Para alem da comparticipação financeira referida na cláusula anterior, a C.M.N. 
colaborará tecnicamente com o GDR na manutenção das suas infra-estruturas desportivas. ------
----  2º Colaborar na execução de Planos de execução específica destinados a promover e 
divulgar a pratica do desporto, a organizar competições com interesse Social ou Desportivo de 
relevante interesse para o concelho. ------------------------------------------------------------------------
---- CLAUSULA QUINTA --------------------------------------------------------------------------------- 
---- DIREITOS E DEVERES DO SEGUNDO OUTORGANTE --------------------------------------
---- O segundo outorgante compromete-se: ---------------------------------------------------------------
---- a) Manter em perfeitas condições de utilização os campos (relvado e pelado) objecto do 
presente contracto e respectivos balneários; --------------------------------------------------------------
---- b) Disponibilizar as instalações desportivas para a prática desportiva de outras associações 
desportivas do concelho, bem como para a realização de quaisquer eventos de interesse e 
promoção do município, devendo as datas de cedência ter em conta os calendários das várias 
competições desportivas em que o GDR esteja envolvida. ---------------------------------------------
---- CLAUSULA SEXTA ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- ACOMPANHAMENTO E CONTROLO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ----------------
---- O acompanhamento e controlo da execução deste contrato regem-se pelo disposto no 
Decreto-Lei nº 434/91, de 06 de Novembro.� ------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de 
Senhorim, um subsídio no valor de 70.000 � (setenta mil euros) e aprovar o Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo atrás descrito. ----------------------------------------------------------   
  

5 - DIVERSOS 
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5.1.DÍVIDA DE ÁGUA EM EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE PAGAMENTO EM 
PRESTAÇÕES - REQUERENTE: MARIA ALICE JESUS AMARAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 26 de Fevereiro de 2007, de Maria Alice Jesus Amaral, 
residente em Abraveses,  que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- -----
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas: --------------------------------------
---- Maria Alice Jesus Amaral, solteira, natural das Carvalhas, Freguesia de Senhorim, deste 
Concelho de Nelas, actualmente residente na Rua das Minas, n.º 29, R/C Dt.º, Estrada Velha de 
Abraveses � Abraveses, vem por este meio pedir a V.ª Ex.ª o fraccionamento do pagamento da 
água em atraso em quatro prestações correspondente à dívida da água sita ao local da Vila, na 
Freguesia de Senhorim, deste concelho de Nelas.--------------------------------------------------------
---- O motivo que me leva a tal é eu ter estado internada no Hospital de Viseu é de momento 
não ter disponibilidade financeira para tal.----------------------------------------------------------------
---- Pede deferimento.� --------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação datada de 28 de Fevereiro de 2007, do Serviço de 
Execuções Fiscais, dirigida à Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Dívida de Água em Execução Fiscal. ----------------------------------------------------------------
---- Na sequência do pedido a solicitar o pagamento fraccionado de um dívida de água em nome 
de Maria Alice Jesus Amaral, informa-se que a requerente tem neste momento 6 meses de 
consumo de água em débito, perfazendo o total de 98.89 �, acrescido dos respectivos juros de 
mora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás transcrita encontra-se exarada uma informação, datada de 28 de 
Fevereiro de 2007, da Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �De acordo com o artigo 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no 
seu artigo 1º. � �As dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal�.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No n.º 4 do citado artigo podemos ler: �O pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não podendo o número de prestações em caso algum exceder 36 e o valor de 
qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta (96,00 euros), no momento da autorização�. ----
---- Assim, se o executado cumprir o estipulado no artigo 196º., ponto 4, do CPPT, parece-me 
aceitável o pagamento em prestações. ---------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior.�.------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
um dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente Maria Alice Jesus 
Amaral, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------- 
 5.2.CARTA DE DÍLIO FRANCISCO - CONHECIMENTO 
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---- Presente uma carta de Dílio Francisco, datada de 27 de Fevereiro de 2007, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------------
---- Venho por este meio dar a conhecer a V.ª Ex.ª a minha resposta à intervenção do Sr. 
Vereador Manuel Marques, em virtude de na última Assembleia Municipal, não me ter sido 
dada a possibilidade de o fazer. -----------------------------------------------------------------------------
---- Acresce o facto de ter sido referido pelo Presidente da mesma, que a resposta poderia ter 
lugar na Reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------
---- Mais solicito que a mesma seja levada a reunião de Câmara e distribuída por todos os 
Vereadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Com os melhores cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------------
---- Em consequência da intervenção do Sr. Vereador Manuel Marques na Assembleia 
Municipal de 23 de Fevereiro do corrente ano, resulta da mesma, a conclusão de que este, 
parecendo ignorar a responsabilidade que lhe acresce pelo cargo que desempenha, não só faltou 
à verdade como o fez com a intenção clara de me ofender, revelando uma grande falta de 
coragem ao não assumir o que havia dito uns dias antes. -----------------------------------------------
---- Perdeu assim uma boa oportunidade para se retractar e pedir desculpas, sem enxergar o 
ridículo de ter esquecido as acusações graves que proferiu publicamente e no Órgão sério que 
eu considero ser a Câmara Municipal, reservando-me assim ao direito de equacionar a hipótese 
de diligenciar no sentido de ver reposta a verdade e a defesa do meu bom nome nos locais 
próprios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Sem nenhuma motivação política, que parece ser a única do Sr. Vereador, e como cidadão 
assiste-me o direito de questionar e denunciar o que entendo estar mal, principalmente tratando-
se da segurança alimentar de crianças.---------------------------------------------------------------------
---- Da mesma forma cumpre ao Sr. Vereador a obrigação de me esclarecer e de zelar pela 
segurança das nossas crianças e dos munícipes em geral, sendo talvez oportuno relembrar  que 
continuo à espera da resposta às questões por mim colocadas, as quais decorrido todo este 
tempo, ainda não obtive. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Foi para isso que foi eleito e é para isso que o erário público lhe paga. --------------------------
---- Com os melhores cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
5.3.REGISTO DE CIDADÃO COMUNITÁRIO - FIXAÇÃO DE TAXA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 23 de Fevereiro de 2007, da Senhora Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Registo de Cidadão Comunitário. ---------------------------------------------------------------------
---- A Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto, confere às Câmaras Municipais competências para 
proceder ao registo que formaliza o direito de residência  dos cidadãos da União Europeia. ------
---- A Associação Nacional de Municípios Portugueses celebrou o Protocolo que se anexa. ------
---- Assim, de acordo com a cláusula 4.º do referido Protocolo (Taxas) � De acordo com a 
legislação aplicável às autarquias locais quanto ao regime das taxas, o Município fixa o 
montante a cobrar pelo serviço prestado, que reverte a seu favor, não podendo exceder o valor 
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correspondente a 50% da taxa fixada pela Portaria referida no número anterior. -------------------
---- A Portaria n.º 1637/2006, no seu artigo 3.º - Taxas:-------------------------------------------------
---- - 1.º - Pela emissão de cada um dos documentos referidos nos artigos 1.º e 2.º da presente 
Portaria é devida uma taxa no valor de � 7; ---------------------------------------------------------------
---- - 2.º - Em caso de extravio, roubo ou deterioração dos certificados, documentos e cartões 
previstos na presente Portaria, a taxa devida pela respectiva emissão é de � 7,50; ------------------
---- A repartição das taxas de acordo com o artigo 4.º da citada Portaria é a seguinte: -------------
---- - 1 � O produto das taxas relativas ao certificado de registo a que refere o artigo 1.º da 
presente Portaria é repartido entre os Municípios e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nos 
termos previstos no n.º 2, do artigo 29.º, da Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto; -----------------------
---- - 2 � O montante a cobrar pela componente municipal do serviço prestado é fixado de 
acordo com a legislação aplicável às Autarquias Locais pelos órgãos competentes em matéria 
de fixação de taxas municipais, não podendo exceder o valor correspondente a 50% do valor 
previsto no artigo 3.º -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - 3 � Para cobertura de despesas administrativas municipais é deduzido o valor de 2,5% ao 
montante que reverte para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. ------------------------------------
---- Assim, deixo o assunto à consideração da Ex.m.ª Câmara.� --------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal de Nelas a 
aprovação das taxas descritas na informação atrás referida, nos termos da alínea e), do n.º 2, do 
artigo 53.º da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 5.4.REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS DE NELAS - APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento Interno de Funcionamento 
das Piscinas Municipais de Nelas e remeter o assunto para a aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, após decorrido o período de inquérito público, 
o qual fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante.------------------------ 
5.5.PARTIDO POPULAR CDS-PP - GRUPO PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA DA 
REPÚBLICA - REQUERIMENTOS DIRIGIDOS A SUA EXCELÊNCIA O 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício de Henriques Borges, Assessor do Grupo Parlamentar do CDS/PP da 
Assembleia da República, datado de 28 de Fevereiro de 2007, que a seguir se transcreve: --------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Serve a presente missiva para levar ao conhecimento desse órgão autárquico, do 
requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS/PP na pessoa do Senhor Deputado 
Hélder Amaral, eleito pelo círculo eleitoral de Viseu. ---------------------------------------------------
----  A resposta ao presente requerimento será enviada após a sua recepção por este Grupo 
Parlamentar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estando sempre ao dispor para qualquer assunto que ache por bem ser tratado em sede 
parlamentar, me despeço atentamente.� ------------------------------------------------------------------- 
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---- Primeiro requerimento: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- �A Sua Excelência O Presidente da Assembleia da República. -----------------------------------
---- Requerimento n.º 942/X (2.ª) � AC ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Variante a Nelas � EN 231. -----------------------------------------------------------------------------
---- Considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------
---- I � O concelho de Nelas mais concretamente a cidade de Nelas é atravessada pela estrada 
nacional n.º 231; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- II � A estrada nacional n.º 231, é utilizada por centenas de transportes pesados todos os 
dias; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III � O atravessamento da cidade de Nelas por transportes pesados põe em causa a 
segurança dos peões, devido ao cruzamento com zonas densamente habitadas e zonas 
comerciais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV � Uma fase da construção da Variante de Nelas já foi concretizada, faltando a conclusão 
da variante com a construção da 2.ª fase; ------------------------------------------------------------------
---- Tendo presente que: -------------------------------------------------------------------------------------
---- (a) Nos termos do disposto no art.º 156.º. alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados 
�requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os elementos, 
informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do mandato�; ----------
---- (b) Nos termos dos art.º 155.º, n.º 3 da Constituição e do art.º 12.º, n.º 3 do Estatuto dos 
Deputados �todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os 
Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas�; ----------------------------------------
---- (c) Nos termos do disposto no art.º 246.º, n.º 1 do Regimento da Assembleia  da República, 
os requerimentos apresentados pelos Deputados são tramitados por intermédio do Presidente da 
Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder 
conforme o disposto no n.º 2 do mesmo preceito; -------------------------------------------------------
---- Os Deputados do CDS/Partido Popular, abaixo assinados, vêm por este meio requerer, por 
intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, que o Ministério 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, responda ao que segue: --------------------------
---- Para quando está prevista a conclusão da variante de Nelas?.� ------------------------------------ 
---- Segundo requerimento: ---------------------------------------------------------------------------------- 
----  �A Sua Excelência O Presidente da Assembleia da República. ----------------------------------
----- Requerimento n.º 944/X (2.ª) � AC ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Construção do IC 12. --------------------------------------------------------------------------------- --
---- Considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------
---- I � O distrito de Viseu é servido por um vasto leque de vias de comunicação rodoviárias, 
que já não correspondem ao nível de qualidade exigido actualmente; --------------------------------
---- II � A estrada nacional 234 (EN234) liga Canas de Senhorim onde termina o Itinerário 
Complementar 12 a Mangualde; ----------------------------------------------------------------------------
---- III � No Plano Rodoviário Nacional 2000, consta a construção do IC 12, estando parte do 
troço já efectuado, faltando o troço entre Canas de Senhorim e Mangualde; ------------------------
---- IV � A Estrada Nacional 234 está degradada e não oferece as mínimas condições de 
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segurança aos seus utilizadores; ----------------------------------------------------------------------------
---- V � O IC 12 tem por objectivo a ligação do IP3 ao IP5 por Nelas reduzindo o tráfego na 
área circundante a Viseu, e constituindo uma ligação mais directa a Aveiro; ------------------------
---- VI � O Secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas anunciou em Julho de 2005 que 
o IC 12 iria avançar no início de 2006; --------------------------------------------------------------------
---- Tendo presente que: -------------------------------------------------------------------------------------
---- (a) Nos termos do disposto no art.º 156.º. alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados 
�requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os elementos, 
informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do mandato�; ----------
---- (b) Nos termos dos art.º 155.º, n.º 3 da Constituição e do art.º 12.º, n.º 3 do Estatuto dos 
Deputados �todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os 
Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas�; ----------------------------------------
---- (c) Nos termos do disposto no art.º 246.º, n.º 1 do Regimento da Assembleia  da República, 
os requerimentos apresentados pelos Deputados são tramitados por intermédio do Presidente da 
Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder 
conforme o disposto no n.º 2 do mesmo preceito; -------------------------------------------------------
---- Os Deputados do CDS/Partido Popular, abaixo assinados, vêm por este meio requerer, por 
intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, que o Ministério 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, responda ao que segue: --------------------------
---- a) Qual a prioridade que o Ministério atribui a este eixo rodoviário que é o IC 12? -----------
---- b) Para quando está programada a construção do troço do IC 12 em falta?.� -------------------
---- A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------   
5.6.COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE NELAS - 
COMPOSIÇÃO DA CPCJ DE NELAS - CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 14/07, datado de 28 de Fevereiro de 2007, da Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens de Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
---- �Composição da CPCJ de Nelas. ----------------------------------------------------------------------
---- Como já é do conhecimento de V.ª Ex.ª, de acordo com imperativos legais que estabelecem 
um limite de mandatos, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas tem uma nova 
constituição, a qual se apresenta em anexo. ---------------------------------------------------------------
---- Cumpre-nos informar V.ª Ex.ª que, em reunião da Comissão Alargada, realizada no passado 
dia 26 de Janeiro, foi eleita presidente da mesa, a representante da Segurança Social, Alexandra 
Filipa Silvestre e Sousa, que designou como secretária a representante da Educação, Maria do 
Carmo Henriques Dinis. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Os restantes membros, designados pela comissão alargada, que constituem a modalidade 
restrita desta CPCJ, são os seguintes: ----------------------------------------------------------------------
---- - Ema Paula Correia de Pina B. M. Messias; ---------------------------------------------------------
---- - Isabel Maria Ribeiro da Silva; ------------------------------------------------------------------------
---- - Lucília Maria Cabral Ferreira; ------------------------------------------------------------------------
---- - Maria Infância Alves Pamplona Francisco; --------------------------------------------------------
---- - Pedro Miguel Gomes C. Varandas; ------------------------------------------------------------------
---- - Rosa da Silva Marques Pereira; ----------------------------------------------------------------------
---- - Tenente Filipe Alexandre da Silva Soares.� --------------------------------------------------------
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------------------------ ELEMENTOS DA CPCJ DE NELAS 2007 � 2009 ----------------------------
---- - Álea Fonseca;  Serviço/Entidade: Assembleia Municipal; ---------------------------------------
---- - Alexandra Filipa Silvestre e Sousa; Substituta: Ana Bela Marques Loureiro; Serviço/ 
Entidade: Centro Distrital de Segurança Social de Viseu; ----------------------------------------------
---- - Ema Paula Correia de Pina B. M. Messias; Substituta: Sandra Paula Ramos Silva; 
Serviço/Entidade: IPSS; -------------------------------------------------------------------------------------
---- - Isabel Maria Ribeiro da Silva; Substituto: Bernardino Campos; Serviço/Entidade: Serviços 
de Saúde; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Joaquim Augusto Alves Amaral; Substituta: Rosália Alexandra Almeida Mendes; 
Serviço/Entidade: Académico Basket Club de Nelas - ABC de Nelas; -------------------------------
---- - José Albuquerque Vaz; Serviço/Entidade: Assembleia Municipal; -----------------------------
---- - Lucília Maria Cabral Ferreira; Substituta: Ana Cláudia Pinto; Serviço/Entidade: Câmara 
Municipal de Nelas; ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Maria do Carmo Henriques Dinis; Serviço/Entidade: Ministério da Educação; --------------
---- - Maria Infância Alves Pamplona Francisco; Serviço/Entidade: Assembleia Municipal; -----
---- - Natália Manuela de Almeida C. Mendes; Substituta: Irene da Conceição Serrano; Serviço/ 
Entidade: Instituto Português da Juventude; --------------------------------------------------------------
---- - Pedro Miguel Gomes C. Varandas; Serviço/Entidade: Escola Secundária de Nelas 
(Psicólogo Cooptado); ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Rosa Branca de Jesus Marques Borges; Serviço/Entidade: Assembleia Municipal; ----------
---- - Rosa da Silva Marques Pereira; Serviço/Entidade: EB 2,3/S Eng.º Dionísio Cunha, de 
Canas de Senhorim (Psicóloga Cooptada); ----------------------------------------------------------------
---- - Rosa Maria Coelho; Substituto: António José Gomes; Serviço/Entidade: Associação de 
Pais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Tenente Filipe Alexandra da Silva Soares; Substituto: Sargento-Ajudante Serafim José 
Rito; Serviço/Entidade: Guarda Nacional Republicana; ------------------------------------------------
---- Membros suplentes designados pela Assembleia Municipal: --------------------------------------
---- - Arnaldo António Pereira Lopes; ---------------------------------------------------------------------
---- - Maria Susete Marques da Costa Lopes; -------------------------------------------------------------
---- - Maria Clara Coelho Figueiredo Moreira; -----------------------------------------------------------
---- - António Manuel Rodrigues de Sousa.� -------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
5.7.ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA VILA DE NELAS - 
PEDIDO DE SINALIZAÇÃO DE DOIS ESTACIONAMENTOS RESERVADOS PARA 
PESSOAS DEFICIENTES E AMBULÂNCIAS. LOCAL: QUINTA DO POMAR, EM 
NELAS. REQUERENTE: PLANYCORPO - FISIOTERAPIA, LD.ª - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras datada de 5 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de sinalização de dois estacionamentos reservados para pessoas deficientes e 
ambulâncias. Local: Quinta do Pomar, em Nelas. Requerente: Planycorpo � Fisioterapia, Ld.ª. -
---- I . Informação: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A Planycorpo, Fisioterapia, Ld.ª é uma instituição certificada pela ACER, em 
conformidade com a norma NP EN ISO 9001:2000, especializada na prestação de 
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serviços/cuidados de fisioterapia e outros cuidados de saúde, formação e saúde, higiene e 
segurança no trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Assim, no seguimento da mudança de instalações para o lote 1 da Quinta do Pomar, em 
Nelas, no mês de Fevereiro, solicitam a reserva de dois estacionamentos, sendo um destinado a 
pessoas deficientes e outro para uma ambulância, próximo das futuras instalações. ----------------
---- 3. O Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, aprovou técnicas destinadas a permitir a 
acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada. ---------------------------------------------
---- 4. Nos parques de estacionamento compreendidos de 11 a 25 lugares devem ser reservados, 
no mínimo, 2 lugares para veículos em que um dos ocupantes seja uma pessoa em cadeira de 
rodas, de acordo com o ponto 2.8.1 do anexo do diploma citado. -------------------------------------
---- 5. Os lugares reservados são demarcados a cor contrastante com a superfície do pavimento 
com sinalização horizontal com o símbolo internacional de acessibilidade e por um sinal 
vertical com o símbolo de acessibilidade. -----------------------------------------------------------------
---- As dimensões, em planta, de cada um dos espaços a reservar devem ser, no mínimo, de 2,50 
m x 5,00 m, de acordo com o ponto 2.8.2 do anexo do diploma citado. ------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 6. Assim, proponho a reserva de dois lugares de estacionamento para pessoas com 
mobilidade condicionada, assinalados no pavimento a cor amarela (3,30x5,00m), com a 
sinalização horizontal  (símbolos internacional de acessibilidade) e por um sinal vertical com o 
símbolo de acessibilidade, de acordo com a planta de proposta de sinalização em anexo.� -------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, propôr à Assembleia Municipal de Nelas a 
aprovação da alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita e nos termos da alínea a), do 
número 2, do artigo 53º., da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, após decorrido o período de inquérito público.-------------------------  
  

6 - CONTABILIDADE 
 
6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA - CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Fevereiro de 2007, no total de 675.486,58 � (seiscentos e setenta e cinco mil 
quatrocentos e oitenta e seis euros e cinquenta e oito cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 41.709,08 � (quarenta e um mil setecentos e nove euros e oito 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
7 - OBRAS PARTICULARES 
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7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE  JANEIRO 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 19 de Fevereiro de 2007 e 2 de Março de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante.--------------------------------------------------------------------------------
7.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 19 de Fevereiro de 2007 e 2 de Março de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 19 de Fevereiro de 2007 e 2 de 
Março de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.--------------- 
 7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 19 
de Fevereiro de 2007 e 2 de Março de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela 
parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.3.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO CAFÉ-BAR "CUBA-
LIBRE".LOCAL:LARGO ALEXANDRE HERCULANO, EM NELAS. REQUERENTE: 
JORGE MANUEL DA SILVA CORREIA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 2 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário do café-bar �Cuba Libre�. Local: Largo Alexandre 
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Herculano, em Nelas. Requerente: Jorge Manuel da Silva Correia.------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 7.º do mesmo  regulamento, em 
conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, os estabelecimentos de 
bebidas (bares) poderão estar abertos até às 04 horas às sextas-feiras, sábados e véspera de 
feriados e até às 02 horas nos restantes dias. --------------------------------------------------------------
---- III. No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 09:00 horas às 
02:horas. Mas, o requerente solicita agora a alteração do horário das 09:00h às 02:00 h de 
Domingo a Quinta-feira e das 09:00 h às 04:00 h à Sexta-feira, Sábado e véspera de feriados. ---
---- IV. Assim e de acordo com o enunciado nos pontos I e II da presente informação, não vejo 
qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário requerida. ----------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
do café-bar �Cuba Libre�, sito no  Largo Alexandre Herculano, em Nelas, em que é requerente 
Jorge Manuel da Silva Correia, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------------------------------------- 
-7.4.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
DE COMÉRCIO DE SEMI-JOIAS E PERFUMARIA "ENCANTOS". LOCAL: AV.ª 
JOÃO XXIII, N.º 22, EM NELAS. REQUERENTE: ANA DAS DORES DIAS DA 
COSTA FERNANDES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 06 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário do estabelecimento de comércio de semi-joias e 
perfumaria �Encantos�. Local: Av.ª João XXIII, n.º 22, em Nelas. Requerente: Ana das Dores 
Dias da Costa Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 09,00 horas às 
19,00 horas, com paragem para almoço das 12:30 horas às 14:00 horas. Mas, o requerente 
solicita agora a alteração do horário das 10,00 horas às 19,00 horas, com paragem para almoço 
das 12,30 horas às 14,30 horas. -----------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim e de acordo com o enunciado no ponto 1 da presente informação, não vejo 
qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário requerida. ----------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
do estabelecimento de comércio de semi-joias e perfumaria �Encantos�, sito na  Av.ª João 
XXIII, n.º 22, em Nelas, em que é requerente Ana das Dores Dias da Costa Fernandes, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
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 7.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A PASTELARIA/ 
CAFÉ SNACK-BAR "PÉROLA DOCE". LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, LOTE 05, R/CH, 
ESQ., EM NELAS. REQUERENTE: JOSÉ MANUEL CARDOSO PAIVA - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 06 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- ---
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para a Pastelaria/Café Snack-bar �Pérola-Doce�. 
Local: Av.ª João XXIII, lote 05, R/Ch esq., em Nelas. Requerente: José Manuel Cardoso 
Paiva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de bebidas (cafés, Snacks-bares e estabelecimentos análogos) poderão estar 
abertos até às 02 horas de todos os dias de semana. -----------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 06,00 h às 24,00 h e 
enceramento semanal à Segunda-feira. --------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para a Pastelaria/Café Snack-bar �Pérola-Doce�, sita na Av.ª João XXIII, lote 05, R/Ch esq., em 
Nelas, em que é requerente José Manuel Cardoso Paiva, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------  
7.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS DIVERSOS. 
LOCAL: RUA LUIS DE CAMÕES, N.º04, R/CH DIREITO, EM NELAS. 
REQUERENTE: ZHU LEIMIN � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 05 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de um estabelecimento de comércio a retalho de 
artigos diversos. Local: Rua Luis de Camões, n.º 04, R/Ch direito, em Nelas. Requerente: Zhu 
Leimin.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
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horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Da visita ao estabelecimento verifiquei que o mesmo não tem WC, sendo utilizado o 
WC público do Centro Comercial João XXIII, ficando assim dispensada a apresentação do 
comprovativo da existência de ligação de águas e esgotos. Então, o processo encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. do regulamento supracitado.----
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 08,30 h às 20,30 h, 
com paragem para almoço das 13,00 h às 14,00 h. ------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de um estabelecimento de comércio a retalho de artigos diversos, sito na  Rua Luis de Camões, 
n.º 04, R/Ch direito, em Nelas, em que é requerente Zhu Leimin, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------   
7.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ DA 
ASSOCIAÇÃO. LOCAL: VALE DE MADEIROS. REQUERENTE: RANCHO 
FOLCLÓRICO RECREATIVO E CULTURAL "ROSAS DO MONDEGO" � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 7 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o Café da Associação. Local: Vale de 
Madeiros. Requerente: Rancho Folclórico Recreativo e Cultural �Rosas do Mondego�.-----------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de bebidas (cafés) poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da 
semana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 08,00 h às 24,00 h. -----
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para o Café da Associação, sito em  Vale de Madeiros, em que é requerente o Rancho 
Folclórico Recreativo e Cultural �Rosas do Mondego�, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 7.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UMA CLÍNICA 
DENTÁRIA. LOCAL: RUA FONTE DO CASTANHEIRO, N.º 02, R/CH ESQ.º, EM 
NELAS. REQUERENTE: J. P. PIRES & R. SARAIVA CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, 
LD.ª - APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 2 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para uma clínica dentária. Local: Rua Fonte do 
Castanheiro, n.º 02, R/Ch esq., em Nelas. Requerente: J. P. Pires & R. Saraiva Clínica Médica 
Dentária, Ld.ª.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Capítulo II do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 09,00 h às 20,30 h, 
com paragem para almoço das 13,00 h às 14,00 h e encerramento semanal ao Domingo e 
Segunda-feira. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para uma clínica dentária, sita na Rua Fonte do Castanheiro, n.º 02, R/Ch esq., em Nelas, em 
que é requerente J. P. Pires & R. Saraiva Clínica Médica Dentária, Ld.ª, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------  
7.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 
UMA CHAPA METÁLICA. LOCAL. SEDE DO RANCHO, EM VALE DE MADEIROS. 
REQUERENTE: RANCHO FOLCLÓRICO RECREATIVO E CULTURAL "ROSAS 
DO MONDEGO" - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 7 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de uma chapa publicitária. Local: 
Sede do Rancho, em Vale de Madeiros. Requerente: Rancho Folclórico Recreativo e Cultural 
�Rosas do Mondego�. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para a colocação de uma 
chapa publicitária, no edifício onde funciona o rancho folclórico, conforme o descrito nas peças 
escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente. ----------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 



 
Fls.__________ 

Reunião de 13-03-2007 

 

33 

licenciamento, desde que: -----------------------------------------------------------------------------------
---- a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; ---------------------
---- b) o anúncio apresente solidez e resistência suficiente, de modo a não causar perigo para os 
transeuntes do estabelecimento. ----------------------------------------------------------------------------
---- V. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção dos suportes 
publicitários.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de publicidade 
para colocação de uma chapa publicitária, sita na Sede do Rancho, em Vale de Madeiros, em 
que é requerente o Rancho Folclórico Recreativo e Cultural �Rosas do Mondego�, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------ 
 7.10.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 
UM ANÚNCIO LUMINOSO MONO-FACE. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, LOTE 05, 
R/CH, EM NELAS. REQUERENTE: JOSÉ MANUEL CARDOSO PAIVA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 7 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de um anúncio luminoso mono-
face. Local: Av.ª João XXIII, lote 05, R/Ch, em Nelas. Requerente: José Manuel Cardoso 
Paiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente  da Câmara o licenciamento para a colocação de um 
anúncio luminoso, no edifício onde funciona o estabelecimento comercial, conforme o descrito 
nas peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente. ----------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que: -----------------------------------------------------------------------------------
---- a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; ---------------------
---- b) o anúncio apresente solidez e resistência suficiente, de modo a não causar perigo para os 
transeuntes do estabelecimento. ----------------------------------------------------------------------------
---- V. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção dos suportes 
publicitários.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de publicidade 
para colocação de um anúncio luminoso mono-face, sito na Av.ª João XXIII, lote 05, R/Ch, em 
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Nelas, em que é requerente José Manuel Cardoso Paiva, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------   
7.11.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 6 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- ---
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos:----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 163, de 19/02/2007 � mini-mercado de Maria de Lurdes Pinto 
Nunes Moreira, sito na Rua dos Augustos, n.º 19, em Nelas, com o horário de funcionamento 
das 08:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento 
semanal ao Domingo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- -  Registo de entrada n.º 173, de 27/02/2007 � mercearia de Alberto Borges da Costa, 
Herdeiros, sito na Rua Keil do Amaral, n.º 17, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h ás 14:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 174, de 27/02/2007 � mercearia, casa de pasto e taberna de 
Fernanda de Jesus Pais Marques, sita na Rua Monsenhor Moreira, n.º 17, em Folhadal, com o 
horário de funcionamento das 08:00 h às 23:00 h.--------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 179, de 01/03/2007 � Consultores de Gestão/Técnicos Oficias de 
Contas da firma Opergeste � Consultaria e Gestão, Ld.ª, sito no Largo João Pereira Ruivo, lote 
02, R/Ch esq., em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 18:30 h, com paragem 
para almoço das 12:30 h ás 14:00 h  e encerramento semanal ao Sábado e Domingo .-------------
---- À consideração de V. Exa.�-----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.12.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: LAPA DO LOBO. 
REQUERENTES: CATARINA MARIA RIBEIRO VIDEIRA E KEVIN BARRY 
BIGGANE 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 8 de Março de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Local: Lapa 
do Lobo. Requerentes: Catarina Maria Ribeiro Videira e Kevin Barry Biggane. -------------------
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---- I. 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.--------------------------------
---- II. 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.--
----  Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de compra e venda, os dois requerentes 
solicitam parecer favorável do terreno rústico, sito às �Leiras�, artigo 2655, localizado em Lapa 
do Lobo, sendo ½ a favor de cada um: --------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um 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.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, sito às Leiras, Freguesia de Lapa 
do Lobo, em que são requerentes Catarina Maria Ribeiro Videira e Kevin Barry Biggane, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------  
 

8- ASSUNTOS AGENDADOS NOS TERMOS DO ART.º 87.º DA LEI N.º 169/99, 
DE 18/9, COM A REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11/1 

 
8.1.PROJECTO GOVERNATIVO DE EVENTUAL ENCERRAMENTO DE ESCOLAS 
DO 1.º CICLO NO CONCELHO DE NELAS NO ANO LECTIVO DE 2007/2008 
---- Presente um e-mail, datado de 5 de Março de 2007, do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Reunião ordinária de 13/03/07. -----------------------------------------------------------------------
---- - Projecto Governativo de eventual Encerramento de Escolas do 1.º Ciclo no Concelho de 
Nelas no ano lectivo de 2007/2008. ------------------------------------------------------------------------
---- Exma Senhora Presidente da Câmara, respeitosos cumprimentos. --------------------------------
---- Ao abrigo do disposto no artigo 87.º da Lei n.º 169/99, requeiro a V.ª Ex.ª se digne incluir 
na ordem do dia da próxima Reunião Ordinária o assunto em referência, uma vez que acerca do 
mesmo nada ainda aí foi referenciado, tendo em vista: -------------------------------------------------
---- 1. A informação da Câmara sobre as intenções do Ministério da Educação nesta matéria; ---
---- 2. Preparação eventual de uma tomada de posição e análise das várias alternativas. -----------
---- Mais requeria a V.ª Ex.ª, com vista a potenciar a informação e discussão, se dignasse: -------
---- - mandar fornecer a todos os vereadores cópia da carta educativa do nosso Concelho 
recentemente projectado e/ou elaborado; ------------------------------------------------------------------
---- - solicitar aos Presidentes dos Agrupamentos a sua presença na Reunião de Câmara para 
prestarem esclarecimentos e participarem na análise do problema. -----------------------------------
---- Espera deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 13-03-2007 

 

36 

---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas apresentou uma informação que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Relativamente ao pedido de agendamento feito pelo Sr. Vereador José Borges da Silva e às 
questões por ele levantadas cumpre informar: ------------------------------------------------------------
---- 1. Quanto às intenções do Ministério da Educação relativamente ao eventual encerramento 
de escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico no Concelho, fomos informados pela Direcção 
Regional de Educação do Centro que, no próximo ano lectivo, haverá 7 escolas com menos de 
20 alunos (Carvalhas, Moreira, Póvoa de Luzianes, Póvoa de Santo António, Senhorim, Vale de 
Madeiros e Vila Ruiva) e que em primeira análise estariam em condições de ser encerradas. Em 
reunião com o Sr. Coordenador do CAE de Viseu, Prof. Aido, foi manifestada a posição da 
autarquia de não assumir o encerramento de qualquer escola antes de aprovada a Carta 
Educativa do Concelho e de criadas as condições para que os alunos deslocados possam ser 
integrados com dignidade e qualidade nas escolas de recepção, as excepções a este princípio 
serão aquelas escolas com um número de alunos de tal forma reduzido que a sua manutenção 
constitua um prejuízo pedagógico efectivo para as crianças (nestas condições encontra-se a 
Escola da Póvoa de Luzianes, que ficará com 3 alunos, tendo sido proposta a sua integração na 
Escola das Carvalhas). Ainda relativamente a este assunto importa referir que o antigo Director 
Regional de Educação em vários encontros e reuniões mantidos com representantes deste 
município sempre referiu que o número de alunos para manter uma escola em funcionamento, 
antes da aprovação da Carta Educativa, seria de 10, tendo ainda incentivado a realização de 
investimentos que permitissem agrupar valências, nomeadamente 1º Ciclo e Pré escolar, por 
forma a optimizar a utilização dos recursos, referindo que as escolas em que funcione mais de 
uma valência (casos, por exemplo, de Moreira, Vilar Seco ou Vila Ruiva) serão sempre 
analisados em conjunto.--------------------------------------------------------------------------------------
---- Quanto à Carta Educativa do concelho a reunião final de preparação da proposta de Carta 
Educativa que será discutida e votada em reunião ordinária do órgão executivo, foi mantida 
com a empresa Vasco da Cunha na última 5ª feira, não estando ainda em posse da Câmara 
qualquer cópia do documento a apresentar às várias entidades previstas no DL 7/2003, tendo 
sido porém referido pela representante da empresa que a Carta estaria em condições de ser 
apresentada a reunião de câmara ainda este mês.---------------------------------------------------------
---- Mais informo que neste momento não faz qualquer sentido chamar a esta reunião os 
representantes dos agrupamentos de escolas do concelho, porquanto eles não são parte 
envolvida na discussão, quer em fase de elaboração da proposta, quer mesmo em sede de 
Conselho Municipal de Educação, que deve emitir parecer (não vinculativo) sobre o 
documento, e no qual têm assento as entidades descritas no Artº 5º do citado DL 7/2003, não 
sendo considerado nenhum representante (directo) dos Agrupamentos de Escolas.� ------------- -
---- Mais informou o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas que, em princípio, na próxima 
reunião ordinária de Câmara será agendada a discussão e aprovação da Carta Educativa do 
Concelho de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
8.2.OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA URGEIRIÇA 
---- Presente um fax datado de 5 de Março de 2007, do Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Exma Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------------
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---- Solicita-se a V.ª Ex.ª o favor de mandar incluir na agenda da próxima reunião de Câmara, 
os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Obras de requalificação ambiental da Urgeiriça; --------------------------------------------------
---- - Acesso a documentos administrativos. --------------------------------------------------------------
---- Sem mais, apresento os meus respeitosos cumprimentos.� ---------------------------------------- 
---- Presente também um Pedido de Esclarecimentos apresentado pelos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Obras de requalificação ambiental da Urgeiriça. ---------------------------------------------------
---- Os vereadores do Partido Socialista, preocupados com notícias vindas a público, que 
referem de novo, eventuais falhas na segurança dos trabalhos de requalificação ambiental das 
escombreiras das Minas da Urgeiriça, nomeadamente os relacionados com remoção, transporte 
e deposição de terras e detritos, que terão provocado libertação de poeiras e deslizamento de 
terras para as linhas de água, com perigo de contaminação do ar, dos solos e dos rios, solicitam, 
mais uma vez, lhes sejam prestados os seguintes esclarecimentos: ------------------------------------
---- - Se a autarquia teve conhecimento destas ocorrências; --------------------------------------------
---- - Se as mesmas foram comunicadas à entidade responsável pelas obras; ------------------------
---- - Que medidas foram tomadas; -------------------------------------------------------------------------
---- - Que consequências poderão vir advir para a saúde pública e quais os riscos para as 
populações.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Solicitam também lhe sejam facultadas cópias dos relatórios da equipa de acompanhamento 
dos trabalhos, da Universidade da Beira Interior, com quem a Câmara estabeleceu um protocolo 
para este efeito e também cópias dos relatórios das inspecções e vistorias que o técnico 
responsável, nomeado pela Câmara Municipal de Nelas, porventura tenha elaborado. ------------
---- Estes esclarecimentos já haviam sido solicitados em reunião de 26 de Dezembro de 2006.�.-
---- A Senhora Presidente da Câmara informou os Senhores Vereadores do Partido Socialista  
que a obra foi visitada pela EURATOM, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, pela Direcção Geral de Energia e Geologia e pela Direcção Regional de 
Economia do Centro, tendo sido considerada obra modelo para aplicar nas outras minas o que 
tem vindo a ser feito nesta , o que nos dá garantias de boa execução e segurança dos trabalhos.--
---- Seguidamente a Senhora Presidente da Câmara  pediu ao Senhor Eng.º Gonçalo Laranjeira, 
presente na sala de reunião, que prestasse alguns esclarecimentos. -----------------------------------
---- O Senhor Eng.º Gonçalo Laranjeira explicou que as obras se encontram atrasadas devido às 
fortes chuvas que se têm feito sentir, estando inicialmente previsto a colocação de camada de 
selagem para o início do mês de Abril, o que não irá acontecer pois ainda nem sequer se iniciou 
a colocação de argila que tem um tempo de execução, em projecto, de 270 dias e que foi já 
solicitado um orçamento para verificar se a argila a colocar tem as características indicadas em 
projecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Eng.º Gonçalo Laranjeira apresentou a informação, datada de 13 de 
Março de 2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------
---- �Recuperação Ambiental da Área Mineira da Urgeiriça.-------------------------------------------
---- I. Informação: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � O projecto de Recuperação Ambiental da Área Mineira da Urgeiriça foi sujeito a 



 
Fls.__________ 

Reunião de 13-03-2007 

 

38 

Avaliação de Impacte Ambiental de que é parte integrante o Estudo de Impacte Ambiental 
realizado em Abril de 2004, sendo posteriormente levado a uma Comissão de Avaliação que 
deu parecer positivo à solução base (Selagem de todo o depósito de minérios na Barragem 
Velha). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � O Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território através do Gabinete do 
Secretário de Estado Adjunto emite Declaração de Impacte Ambiental favorável à solução base 
condicionada ao cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização, em 9 de 
Março de 2005. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � O Município celebrou em 1 de Junho de 2006 um Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Nelas e a Universidade da Beira Interior (UBI), de modo a criar uma equipa de 
Acompanhamento composta pelo Eng.º Marques Pinto, a UBI e os técnicos do Município, 
apesar de existir inicialmente uma Comissão de Acompanhamento, extinta, onde se inseria o 
Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4 - Têm sido elaborados Relatórios pelo Técnico (Eng.º Marques Pinto), que em conjunto 
com os Técnicos da EDM, efectua a visita à obra. -------------------------------------------------------
---- 5 � Com base nos Relatórios efectuados tem sido chamado a atenção de vários factores e 
não conformidades com a DIA. -----------------------------------------------------------------------------
---- 6 � O Instituto do Ambiente emite parecer relativo a Recuperação Ambiental da Área 
Mineira da Urgeiriça, em 18/05/2006, reiterando mais uma vez os elementos  constantes na 
DIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 7 � Existiu uma inspecção realizada em conjunto pela Direcção Regional da Economia do 
Centro, CCDR-C e pela Direcção Geral de Geologia e Energia relativamente a poluição 
atmosférica, estando a serem aplicadas as melhores soluções. -----------------------------------------
---- 8 � Tendo o Município tido conhecimento da visita de uma Comissão da Comunidade 
Europeia (EURATOM), solicitou uma audiência  com a referida Comissão e/ou permissão para 
acompanhar a visita à Direcção Geral dos Assuntos Comunitários. -----------------------------------
---- 9 � Não sendo possível nenhuma das solicitações anteriores, foi solicitado à Direcção Geral 
dos Assuntos Comunitários uma cópia do Relatório elaborado pela referida Comissão. -----------
---- 10 � A resposta obtida é que a referida Comissão ainda se encontra a elaborar o referido 
Relatório, não se sabendo o prazo da sua conclusão, mas que observou melhorias substanciais 
desde a sua última visita e se necessário contactar a Direcção Geral de Geologia e Energia 
(DGGE) para mais informações. ---------------------------------------------------------------------------
---- 11 � Foi solicitado mais informação relativa à visita da EURATOM à DGGE que informou 
que deixaram a mensagem para se �continuar a fazer nas outras minas o que se está a fazer na 
Urgeiriça�. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 12 � Realizou-se no dia 8 de Março de 2007 uma visita à obra. ----------------------------------
---- Ainda se encontra em elaboração o relatório da referida visita, sendo de referir que a EDM 
se encontra a aguardar a chegada da argila, tendo já realizado o ensaio de viabilidade da 
argila.�---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Eng.º Gonçalo Laranjeira informou a Câmara que a Empresa EDM solicitou junto 
dos técnicos da Autarquia apoio para a implementação de três bombas para o transporte dos 
rejeitados de urânio que foram deslocados devidos às chuvas intensas que se fizeram sentir no 
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passado mês de Dezembro, de modo a evitar que o transporte continue a ser feito como está a 
ser feito presentemente. --------------------------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Eng.º Gonçalo Laranjeira apresentou também o ofício n.º 1194, datado de 31 de 
Janeiro de 2007, enviado pelo Ministério da Economia e da Inovação � Subdirector-Geral de 
Geologia e Energia à Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Inspecção da Comissão Europeia ao abrigo do tratado de EURATOM às Minas da 
Urgeiriça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Acuso a recepção do pedido de informação sobre a inspecção acima identificada.-------------
---- Tal como já vos foi comunicado pela DGAC do MNE, os Inspectores da Comissão 
informaram os representantes de Portugal que o relatório da visita só iria ser apresentado em 
2007, em data a fixar, pelo que não podemos satisfazer o pedido de V.ª Ex.ª -----------------------
---- Contudo, tendo estado presente na inspecção às Minas da Urgeiriça, bem como, na reunião 
na DGAC onde foi feito o balanço dos quatro dias de inspecção, informo: --------------------------
---- - No decorrer da visita de inspecção foram discutidos com grande profundidade técnica 
todas as abordagens projectadas e as que têm vindo a ser desenvolvidas nesta e noutras minas 
de urânio. Nenhuma das questões colocadas deixou de ser respondida e todas as respostas e as 
acções técnicas em curso foram aceites pelos inspectores como abordagens correctas. ------------
---- - Na visita de campo, aos pontos de monitorização e às estações de tratamento das águas da 
área mineira, foram testados todos os equipamentos e circuitos instalados e verificados os 
respectivos registos de um período alargado. Também aqui, aparentemente, os inspectores 
ficaram satisfeitos com o que viram, não tendo feito qualquer reserva relativamente às soluções 
técnicas adoptadas e aos valores registados. --------------------------------------------------------------
---- - No decorrer da reunião onde foi feito o ponto da situação final da inspecção realizada  aos 
vários locais (ITN, Aeroporto, Minas), os inspectores referiram as melhorias significativas 
encontradas nas diversas instalações inspeccionadas em Portugal. Quando passou a 
particularizar a abordagem feita nos diversos locais, as Minas foram o único local para onde 
não foram feitas quaisquer recomendações adicionais a ter em consideração pelas autoridades 
portuguesas. Deixaram somente uma mensagem para se continuar a fazer nas outras minas o 
que se está a fazer na Urgeiriça. ----------------------------------------------------------------------------
---- Pese embora não podermos antever o relatório da inspecção que irá ser disponibilizado 
durante 2007, a DGGE, do que pôde ver no acompanhamento desta acção de inspecção, está 
convicta que os trabalhos em curso desenvolvidos e as soluções técnicas  preconizadas são as 
mais correctas, que esse facto será confirmado no relatório da inspecção.----------------------------
---- Com os melhores cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Eng.º Gonçalo Laranjeira apresentou também fotocópia do fax n.º 5924/2006, 
datado de 13 de Dezembro de 2006, enviado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros . 
Direcção Geral dos Assuntos Comunitários à Câmara Municipal de Nelas, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Visita da Comissão no âmbito do Artigo 35.º do Tratado EURATOM -------------------------
---- Em resposta ao vosso ofício n.º 4518, de 11 de Dezembro de 2006 sobre o assunto em 
epígrafe, informa-se V.ª Ex.ª que a Comissão visitou em 21 de Novembro, às Minas da 
Urgeiriça, tendo referido que se tinham observado melhorias substanciais desde a sua última 
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visita àquelas instalações. -----------------------------------------------------------------------------------
---- Contudo, o relatório resultante da missão da Comissão só será disponibilizado no próximo 
ano, pelo que não nos será possível, neste momento, corresponder ao solicitado.� -----------------
---- O Senhor Eng.º Gonçalo Laranjeira apresentou ainda um fax datado de 20 de Dezembro de 
2006, enviado pelo Ministério da Economia e da Inovação � Direcção Regional de Economia  
do Centro ao Ex.m.º Senhor Administrador da EDM � Empresa de Desenvolvimento Mineiro, 
S.A., que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------
---- �Fiscalização à Mina da Urgeiriça.--------------------------------------------------------------------- 
---- Na sequência da reclamação apresentada pelo Senhor Carlos Mota Veiga contra os 
trabalhos desenvolvidos na execução do projecto de selagem da Barragem Velha, nas Minas da 
Urgeiriça, nomeadamente a �poluição atmosférica com rejeitados da mina da Urgeiriça, foi 
efectuada acção de fiscalização conjunta ao local, pela Direcção Regional da Economia do 
Centro, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e pela Direcção 
Geral de Geologia e Energia. -------------------------------------------------------------------------------
---- No local verificou-se que foram tomadas várias medidas de modo a minimizar as questões 
levantadas com a poluição atmosférica nomeadamente do pó emanado pelos trabalhos 
decorrentes da execução do projecto, nomeadamente: --------------------------------------------------
---- - Colocação de rede anti-poeira nas áreas mais secas e vulneráveis por terem maior 
exposição aos ventos dominantes; --------------------------------------------------------------------------
---- - Colocação de corta-poeiras nos limites das áreas de trabalho mais expostas; -----------------
---- - Reforço dos aspersores distribuídos pela área de intervenção para humidificação das 
terras; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Utilização de auto-tanques para rega dos caminhos e acessos. ----------------------------------
---- Verificou-se ainda que independentemente das medidas enumeradas foram tomadas 
medidas de rotina, como seja: -------------------------------------------------------------------------------
---- - Carga dos camiões tapada com tela para evitar a dispersão de poeiras; ------------------------
---- - Lava rodas à saída da área de trabalhos � Barragem Velha e Poço de Santa Bárbara � 
complementada com lavagem de estrada e lombas estrategicamente colocadas; --------------------
---- - Controlo em 6 pontos convenientes localizados de PM 10, Partículas Totais em Suspensão 
e isótopos radioactivos; --------------------------------------------------------------------------------------
---- - Rede periférica da área dos trabalhos na Barragem Velha e Poço de Santa Bárbara. --------
---- Da visita resultaram os seguintes factos: -------------------------------------------------------------
---- - A vedação periférica é completa e eficiente; -------------------------------------------------------
---- - A rega para combate à poeira está instalada e parece eficiente; ---------------------------------
---- - A protecção dos trabalhos contra a entrada de estranhos e a sinalização e controlo são 
eficientes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Não se verificou qualquer levantamento anómalo de poeiras durante a visita; ----------------
---- - A circulação dos veículos de transporte de materiais quer do Poço de Santa Barbara quer 
dos minérios pobres, as exigências ambientais e de segurança estão a processar-se de acordo 
com o previsto no projecto de execução. ------------------------------------------------------------------
---- Face ao constatado no local considerou-se a reclamação ultrapassada, devendo no entanto 
manter-se funcional todo o sistema instalado de protecção e controlo contra poeiras e radiações 
de modo a evitar qualquer hipótese de repetição. --------------------------------------------------------
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---- Com os melhores cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara referiu que aquando da entrada em funções deste 
Executivo  não havia em funcionamento qualquer comissão de acompanhamento das obras.-----
---- Também informou a Senhora Presidente que por sua solicitação diligenciou-se no sentido 
da criação de uma comissão de acompanhamento que representasse a Câmara. Nesse sentido 
estabeleceram-se protocolos de colaboração com a Universidade da Beira Interior e com o Sr. 
Eng.º Marques Pinto que, regularmente, fazem visitas à obra e apresentam relatórios. ------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu acesso aos relatórios existentes. -----
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel Marques referiu que no início do presente mandato a EDM 
nem sequer permitia que os funcionários da Câmara entrassem nas obras e que esta Câmara 
Municipal quer cooperar com a referida empresa. -------------------------------------------------------
---- Seguidamente a Senhora Presidente da Câmara pediu ao Senhor Eng.º Marques Pinto, 
presente na sala de reunião, que prestasse alguns esclarecimentos. -----------------------------------
---- O Senhor Eng.º Marques informou que só em Agosto de 2006 é que pôde entrar na obra na 
qualidade de representante da Câmara. Até essa data a EDM não autorizava a entrada e 
permanência na obra de ninguém. --------------------------------------------------------------------------
---- Informou que cada vez que os representantes da UBI vêm à Urgeiriça a EDM têm 
autorizado a sua entrada, mas com algumas restrições. -------------------------------------------------
---- Também informou que tem chamado a atenção para as clausulas do Caderno de Impacte 
Ambiental e a EDM está  empenhada em cumprir a minimização dos impactos negativos de 
escorrências.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Informou ainda que a obra vai receber uma camada de 60 cm de argila e uma tela soldada, 
estanque, depois receberá terra e depois a sementeira.---------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral agradeceu publicamente ao Senhor Eng.º 
Gonçalo e ao Senhor Eng. Marques Pinto pelos esclarecimentos prestados. -------------------------    
 8.3.ACESSO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
---- Neste ponto, o Senhor Dr. Osvaldo Seixas falou sobre a Lei de Acesso aos Documentos 
Administrativos. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques informou que em  17 de Julho de 
2005 fez um pedido ao anterior Executivo para consulta de documento administrativos da 
Autarquia. E como lhe foi negado o referido Vereador solicitou parecer da CADA.----------------
---- Mais informou que esse parecer foi objecto de recurso administrativo pelo anterior 
Presidente da Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge 
Manuel e Branquinho de Pais Monteiro apresentaram a Declaração, que a seguir se transcreve: -
---- �Por diversas vezes, verbalmente e, por escrito nas reuniões de 11 de Julho de 2006 e de 30 
de Janeiro de 2007, pedimos nos fossem prestadas informações complementares aos registos de 
pagamentos presentes às reuniões de Câmara, nomeadamente, �datas de emissão das facturas de 
fornecimento dos bens ou das prestações dos serviços, incluídos nessas listagens�. ----------------
---- Até à presente data aqueles documentos continuam a ser apresentados sem esta informação 
adicional, que julgamos importante. -----------------------------------------------------------------------
---- Também na reunião de 30 de Janeiro requeremos que, a partir dessa data, �as referidas 
listagens sejam acompanhadas com a disponibilização de um dossier, para consulta em reunião 
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de Câmara, contendo as facturas de fornecedores e empreiteiros, ou documento equivalente, ou 
sua cópia, que estão a ser pagas, bem assim como os mapas de vencimentos e outros encargos�. 
---- Na reunião seguinte, em 13 de Fevereiro, a Senhora Presidente da Câmara informou-nos 
que os serviços estariam a preparar essa informação. ---------------------------------------------------
---- No final da reunião de 30 de Janeiro, o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas, entregou-nos 
um documento, que se anexa a esta declaração, para conhecimento da Câmara, remetendo a 
possibilidade de �consulta dos documentos  solicitados, ao abrigo da LADA, às segundas e 
últimas quintas-feiras de cada mês, entre as nove e as onze da manhã�. -----------------------------
---- Sem prejuízo de uma apreciação jurídico-legal daquela resposta, os vereadores do Partido 
Socialista consideram que, do ponto de vista político, estão a ser criadas dificuldades ao acesso  
a informações fundamentais para o exercício do seu mandato de vereadores e em especial para 
o conhecimento da situação financeira do município e entendem que o local próprio para serem 
prestadas todas estas informações é em reunião de Câmara.� ------------------------------------------
---- �RESPOSTA AO REQUERIMENTO DOS VEREADORES DO PS ---------------------------
---- Em resposta ao requerimento dos Senhores Vereadores do Partido Socialista , informo que 
apesar de sempre lhe ter sido prestada toda a informação necessária de acordo com o n.º 3 do 
artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em que o Presidente ou vereadores devem 
informar das decisões geradoras de custo ou proveito proferidas ao abrigo dos números 
anteriores (Competências da Câmara Municipal), na reunião que imediatamente se lhes seguir, 
a consulta dos documentos solicitados pode realizar-se ao abrigo da LADA, Lei n.º 65/93, de 26 
de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 8/95, de 29 de Março, pela Lei n.º 94/99, 
de 16 de Julho, e pela Lei n.º 19/2006, de 12 de Julho, a Lei de Acesso aos Documentos 
Administrativos, nos moldes previstos no n.º 1, do artigo 12.º, da mesma lei: a) Consulta 
gratuita, efectuada nos serviços que os detêm; b) Reprodução por fotocópia ou por qualquer 
meio técnico, designadamente visual ou sonora; c) Passagem de certidão pelos serviços da 
Administração. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A reprodução nos termos da alínea b), segundo o n.º 2 do mesmo artigo, far-se-á num 
exemplar, sujeito a pagamento, pela pessoa que a solicitar, do encargo financeiro estritamente 
correspondente ao custo dos materiais usados e do serviço prestado, a fixar por decreto-lei ou 
decreto legislativo regional, consoante o caso. -----------------------------------------------------------
---- Deste modo, de acordo com a disponibilidade dos funcionários das áreas em questão, a 
consulta poderá ser efectuada às segundas e últimas quintas-feiras de cada mês, entre as nove e 
as onze da manhã.� -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara questionou o Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral  sobre a interpretação que fazia à resposta que lhe foi dada ao mesmo pedido na reunião 
anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente, os Senhores Vereadores do Partido Socialista Adelino José Borges Amaral e 
Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, apresentaram o Requerimento que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �No uso das competências que a lei lhes confere e para cabal desempenho das suas funções 
de vereadores desta Câmara Municipal, os vereadores do Partido Socialista, solicitam lhes 
sejam facultados os seguintes documentos contabilísticos: ---------------------------------------------
---- - Balancetes de contas do Razão, com movimento, relativos aos dias de encerramento dos 
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meses de Outubro de 2006 a Fevereiro de 2007; ---------------------------------------------------------
---- - Balancetes de Contas de Fornecedores, discriminadas por fornecedor, relativos aos dias de 
encerramento dos meses de Outubro de 2006 a Fevereiro de 2007; -----------------------------------
---- - Mapas de execução orçamental (económica), relativos a 31 de Dezembro de 2006 e a 28 
de Fevereiro de 2007; ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Cópias das facturas de fornecedores, ou documentos equivalentes, constantes do registo de 
pagamentos efectuados de 01 Jan 2007 a 31 Jan 2007, presente a reunião de Câmara de 13 Fev 
2007, correspondentes aos n.ºs 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 59, 60, 104, 130 e 335 de 
Operações Orçamentais. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Cópias das facturas de fornecedores, ou documentos equivalentes, constantes do registo de 
pagamentos efectuados de 01 Fev 2007 a 28 Fev 2007, presente a reunião de Câmara de 13 Mar 
2007, correspondentes aos n.ºs 155, 156, 157, 159,165, 166, 171, 172, 178, 180, 184, 185, 190, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 216, 219, 225, 
227, 228, 229, 234, 235, 236, 240, 245, 248, 252, 253, 255, 258, 261, 263, 264, 265, 266, 269, 
270, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 294, 295, 296, 298, 302, 339, 366, 367, 
371, 382, 385, 386, 387, 419, 420, 421, 422, 424, 438, 452, 456, 457, 458, 461, 462, 463, 464, 
476, 478, 480, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 502, 503, 504, 505, 506, 
507, 511, 516, 517, 538, 539, 688, 698, 699, 700, 701 e 737 de Operações Orçamentais.� -------
----- Seguidamente, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta a 
Resposta ao requerimento dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Têm os Senhores Vereadores do Partido Socialista requerido à Senhora Presidente da 
Câmara que ao abrigo do artigo 68.º  n.º 1, da Lei nº. 169/99, documentos onde constam nome 
de pessoas e alguns dados pessoais e de empresas.-------------------------------------------------------
---- Os visados têm manifestado a sua determinante recusa em  serem facultados tais dados. -----
---- Pese embora, existirem alguns pareceres através da CADA em que permitem aos cidadãos o 
acesso a documentos administrativos. No entanto, em causa própria o signatário requereu  em 
17 de Julho de 2005 ao então Presidente da Câmara documentos para a sua actividade de 
autarca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mesmo depois daquela instituição lhe permitir o acesso, o então Presidente da Câmara Dr. 
José Lopes Correia, apoiando-se num parecer do ilustre jurista da Câmara Municipal de Nelas, 
Dr. Gomes Costa, continuou a indeferir-lhe esse pretensão alegando que lhe subsistiam dúvidas 
quanto a  essa matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Nesses termos, o ilustre jurista da Câmara Municipal de Nelas, por determinação do ex-
presidente da Câmara, com procuração junta ao processo incumbiu-o de apresentar recurso 
junto do Meritíssimo Juiz de Direito do Tribunal Administrativo de Viseu. -------------------------
---- Pelo que, aos Tribunais vem cabendo uma tarefa que manifestamente compete às 
atribuições do poder legislativo, a quem está cometido o poder de clarificação de lei.-------------
---- Assim, para que não subsistam quaisquer dúvidas no direito ao acesso dos documentos 
pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista requeiro que se aguarde da decisão do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, para uma clarificação da lei, cumprindo-se assim a 
vontade expressa pelo então anterior Executivo Camarário do Partido Socialista.� ---------------- 
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ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ________________________________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada 
e assinada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
A Presidente, 

 
_______________________________________ 

 
A Chefe de Divisão, 

 
_______________________________________ 


