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ACTA Nº. 24 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE NELAS, REALIZADA EM TREZE DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E SETE 

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

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou uma proposta de alteração à acta da reunião 
extraordinária de 24 de Outubro de 2007, que tinha sido enviada aos Senhores Vereadores 
juntamente com os documentos da presente reunião, entregando aos mesmos uma outra acta 
com algumas alterações. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a proposta de alteração à 
acta da reunião extraordinária realizada em 24 de Outubro de 2007, que a seguir se transcreve: -
---- �Por não constar da acta a transcrição integral da proposta concreta em análise na reunião 
da Câmara em causa e que acompanhava a convocatória da reunião, propõe-se que isso, bem 
como os documentos que acompanhavam a proposta (Projecto de Estatutos, Programa de 
Concurso, Edital, Lista de Obras e demais documentos, bem como os entregues na própria 
reunião para justificação da proposta, sejam transcritos na acta integralmente.� --------------------
---- As duas propostas apresentadas, pela Senhora Presidente da Câmara e pelo Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, foram aprovadas por unanimidade. --------------------
---- Posta à votação a acta da reunião extraordinária realizada em 24 de Outubro de 2007, foi a 
mesma aprovada, por maioria, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da Câmara e 
dos Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e Dr. Manuel da 
Conceição Marques, dois votos contra, dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e duas abstenções, do Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva e da Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho, tendo esta 
última declarado que se absteve por não ter estado presente na referida reunião. -------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues apresentaram a declaração de voto que a seguir se transcreve: ---------------------------
----- �O nosso voto contra a acta da reunião de 24 de Outubro pretende expressar a nossa 
indignação pela forma como a Senhora Presidente abandonou precipitadamente a referida 
reunião, fugindo assim ao debate de um assunto que reputava da máxima importância, pois 
justificou até a convocação de uma reunião extraordinária, desrespeitando mais uma vez a 
Câmara e os seus membros. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Não apresentando nem fazendo constar da acta qualquer fundamentação para a sua atitude, 
a Senhora Presidente da Câmara viola o cumprimento da Lei, que apenas prevê a suspensão ou  
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encerramento antecipado das reuniões, por circunstâncias excepcionais, devidamente  
justificadas, obrigatoriamente inscritas em acta.� --------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu legislação acerca das 
competências da Senhora Presidente na parte que se refere à condução das reuniões de Câmara 
e declarou que não havia fundamentação para o encerramento da reunião. --------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu a declaração de voto 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Relativamente ao assunto em referência a minha abstenção visa realçar o seguinte: ---------
---- 1 � A minha intervenção acerca da proposta de parceria público privada está deficiente e 
irremediavelmente reflectida na acta, nela não constando sequer uma simulação de crédito do 
Millennium BCP apresentada na reunião para um financiamento de 35.000.000 �, pelo que 
junto um documento com a tomada  de posição que sucintamente retrata  o meu pensamento 
sobre a proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � A acta culmina referindo ter a Sra. Presidente terminado a reunião, o que não 
corresponde à verdade uma vez que se limitou a retirar-se da reunião juntamente com os 
Vereadores Marques e Osvaldo. ----------------------------------------------------------------------------
---- 3 � O culminar da reunião da forma referida na acta ou da forma que aconteceu 
efectivamente encerra o cometimento da ilegalidade resultante  do consignado no art.º 68.º/1,r, 
da Lei n.º 169/99, de 18/09. ---------------------------------------------------------------------------------
---- 4 � Efectivamente refere este normativo que à Presidente da Câmara compete �suspender 
ou encerrar  antecipadamente as reuniões, quando circunstâncias  excepcionais o justifiquem, 
mediante decisão fundamentada, a incluir  na acta da reunião.� Ora nada disso reflecte a acta 
retirando-se apenas da mesma que o móbil da direcção da reunião do órgão democrático 
Câmara Municipal é em exclusivo a ignorância da lei e o arbítrio da Sra. Presidente da Câmara. 
---- 5 � Assim, assistiu razão aos vereadores que permaneceram na reunião em continuá-la  só a 
terminando por sua exclusiva vontade e pelo respeito institucional que merece a figura do 
Presidente da Câmara em geral e não desta em particular. ----------------------------------------------
---- 6 � Outro sentido não pode ter a saída desta reunião de Câmara que não seja  a �fuga� à 
assunção de responsabilidade pela proposta  indigna e aviltante para as populações  do concelho 
de Nelas e para as suas instituições como comunidade livre, autónoma e democrática por parte  
da Sra. Presidente e dos seus permanentes vereadores. -------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva lei uma informação 
datada de 24 de Outubro de 2007, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------
---- �Sobre a Tentativa de Privatização da Actividade Municipal dos Próximos 30 anos. ---------
---- Caros Munícipes: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Se pensavam que o absurdo, a falta de projecto e de rumo e a irresponsabilidade política 
da actual gestão da Câmara Municipal de Nelas tinha atingido o limite, enganaram-se! -----------
---- - Pois bem,  a Sra. Presidente da Câmara e os seus permanentes Vereadores Osvaldo e 
Marques, seguramente sob a inspiração do Presidente da Distrital do PSD José Cesário e do seu 
comissário permanente nomeado chefe de gabinete Pedro Alves, agendaram para Quarta-Feira, 
dia 24 de Outubro de 2007, pelas 15 horas uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Nelas para discutir e aprovar a constituição de uma sociedade comercial privada para fazer toda 
a nova actividade municipal de obras nos próximos 30 anos. ------------------------------------------
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---- - Nessa sociedade comercial  a constituir, com uma ou várias empresas de construção civil e 
a denominar �Viva Nelas � Investimentos Urbanos, SA�, a Câmara deterá uma posição 
minoritária de 49% do capital social e não terá  nem maioria dos votos na Assembleia geral 
dessa sociedade �Viva Nelas SA� nem a possibilidade de nomear ou destituir o Conselho de 
Administração ou o Órgão de Fiscalização. ---------------------------------------------------------------
---- - E tem que ser dessa forma para que a �Viva Nelas, SA� possa fugir, nomeadamente, às 
regras  dos  concursos públicos nas obras e fornecimentos e ao visto prévio e controlo do 
Tribunal de Contas e possa contrair empréstimos até 35 milhões de euros (7 milhões de contos) 
que fugirão aos limites do endividamento líquido desde sempre impostos pelas sucessivas Leis 
das Finanças Locais. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Com esse dinheiro a �Viva Nelas, SA� realizará nos próximos 2 anos (até final do 
presente mandato) um total de 47 obras que constam já nos orçamentos da Câmara há vários 
anos e que não tem sido possível realizar, e que vão da construção de estradas e variantes em 
todas as Freguesias à construção de Etar�s, requalificação urbana e infra-estruturas escolares, 
culturais e desportivas. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Obras cuja realização merece necessariamente o apoio de toda a gente, das populações e 
de mim próprio! Quem não gosta de fazer obras seja públicas seja particulares que melhorem o 
progresso  e bem estar das populações e das famílias? Ninguém certamente! -----------------------
---- - O problema é que essas obras a realizar nos próximos 2 anos no valor de 35 milhões de 
euros (sete milhões de contos) vão ter que ser pagas pela Câmara, logo por nós e pelos nossos 
impostos! Como? ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Para que a �Viva Nelas, SA� possa fazer obras e obter financiamentos junto dos bancos 
tem  que deter a posse e um direito real sobre os terrenos, estradas, ruas ou equipamentos que 
hoje são propriedade da Câmara, que teriam assim que as ceder à empresa �Viva Nelas, SA�. --
---- - A Câmara cederia, por exemplo, a propriedade da Av.ª João XXIII ou a Praça do 
Município em Nelas à �Viva Nelas, SA� para uma operação de requalificação urbana (como 
previsto, aliás no projecto), que realizava as obras e depois arrendava a mesma Av.ª João XXIII 
e a Praça do Município à Câmara de Nelas que pagaria uma renda durante pelo menos 30 anos 
pela utilização dos mesmos locais. -------------------------------------------------------------------------
---- - Sendo o investimento previsto de 35 milhões de euros, as rendas que a Câmara teria 
necessariamente que pagar nos próximos 30 anos ascenderiam a mais de 4 milhões de euros ou 
800 mil contos por ano (sendo o empréstimo bancário da �Viva Nelas, SA a amortizar em 30 
anos à taxa não inferior a 5%, custo de manutenção dos equipamentos, estradas e ruas a 
arrendar não inferior a 10% por ano, mais custos de funcionamento da �Viva Nelas, SA� e 
salários dos administradores em número não inferior a 8 e dos auditores em número não inferior 
a 2, e, obviamente margem de lucro não inferior a 15% que compense o investimento e o risco 
do investidor privado.) ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Se se tiver em conta que a Câmara de Nelas tem anualmente um orçamento de 10 milhões 
de euros (2 milhões de contos), sendo 7 milhões de euros para pagar em funcionamento 
corrente (2,5 milhões em pessoal e 1 milhão em água, por exemplo) e 3 milhões de euros para 
investimento, fácil  é de verificar que nos próximos 2 anos a actual gestão da Câmara pretende 
gastar  as  verbas todas para investimento dos próximos  30 anos e dar a uma empresa privada, a 
�Viva Nelas, SA� (onde é obrigatoriamente, reafirme-se, minoritária) mais de 40% do total das 
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suas receitas naquele período de 30 anos e mais de 80% da actividade municipal do sector das 
obras e manutenção. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Ficam, pois, todas as Freguesias a saber que num período de 30 anos, (a ir por diante este 
projecto) só realizarão as escassas obras que estão previstas no mesmo projecto para os 
próximos 2 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Inacreditável?! É, infelizmente, verdade! -----------------------------------------------------------
---- - Com este projecto é a ruína do Município de Nelas, das Freguesias e das populações. É a 
própria existência da Câmara como instituição com autonomia que fica posta em causa! Se nos 
próximos 30 anos a função da Câmara é pagar rendas e salários o que justifica a sua existência e 
autonomia administrativa, financeira e política? ---------------------------------------------------------
---- - Tem a actual equipa de gestão da Câmara de Nelas legitimidade política (e até ética ou 
moral) para se propor gastar de imediato o dinheiro dos próximos 30 anos?! -----------------------
---- - Será que pretendem acabar com o Município de Nelas aqueles que recentemente o não 
conseguiram dividir (votando em 2003 o projecto de divisão do concelho como foi o caso de 
José Cesário e Pedro Alves)?! ------------------------------------------------------------------------------
---- Face ao exposto e pela descarada manifestação de desnorte que constitui este projecto de 
criação da �Viva Nelas, SA�, se ainda restar um pingo de decência política e vergonha à Sra. 
Presidente da Câmara e seus permanentes Vereadores Osvaldo e Marques, não lhes resta outra 
alternativa que não seja retirarem para sempre a sua proposta, não hipotecando o presente e o 
futuro da Câmara de Nelas e das próximas gerações! ---------------------------------------------------
---- Viva o Concelho de Nelas livre e esclarecido!� -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou o Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva no sentido de saber que fundamentação queria mais para acabar a 
reunião se quando o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral falava era constantemente 
interrompido pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, o qual mostrava falta de 
respeito, ou então estavam os dois combinados para achincalhar o órgão Câmara Municipal. ----
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que estavam, naquele dia 13 
de Novembro de 2007, a aprovar a acta da reunião extraordinária de 24 de Outubro de 2007, o 
que mostrava bem que o Executivo Municipal meteu na gaveta a proposta, proposta essa que 
era para matar a instituição Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral lamentou que a Senhora Presidente da 
Câmara não tivesse ordem nos seus Vereadores, lamentou as afirmações do Senhor Vereador 
Dr. Manuel da Conceição Marques, que era inédita a forma como a Senhora Presidente tivesse, 
primeiro, dirigido a reunião e depois fugido da mesma e que não havia conluios entre 
Vereadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com seis votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo 
Luis dos Santos Coelho Seixas e uma abstenção, da Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques 
Coelho, a acta da reunião ordinária pública realizada em 30 de Outubro de 2007, a qual tinha 
sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. -------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho declarou que se absteve em virtude de 
não ter estado presente na referida reunião. ---------------------------------------------------------------
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---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva lembrou que faltava na acta em causa 
a transcrição do documento da estimativa dos prejuízos e da avaliação da casa do Senhor José 
António Pinto Gomes. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou, em nome dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, que continuava a confiar que a Senhora Presidente da Câmara 
estava a cumprir a lei. ---------------------------------------------------------------------------------------  
  

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 654.617,63 � (seiscentos e cinquenta e quatro mil 
seiscentos e dezassete euros e sessenta e três cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
163.937,91 � (cento e sessenta e três mil novecentos e trinta e sete euros e noventa e um 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Órgãos da Autarquia - Reuniões de Câmara � Proposta da Senhora Presidente da Câmara 
para incluir na reunião ordinária pública de 27 de Novembro de 2007 os pontos não discutidos 
na reunião ordinária pública de 30 de Outubro de 2007. ------------------------------------------------  
--- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, aos quais se associaram todos os restantes Senhores Vereadores, deu as boas 
vindas à Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho, fazendo votos para que a sua acção 
seja útil na resolução dos problemas do concelho. -------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara também deu as boas vindas à Senhora Vereadora Dr.ª 
Natália Henriques Coelho, desejando que o seu contributo nesta Câmara seja positivo. -----------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho 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 à data de encerramento dos 
meses de Setembro e Outubro de 2007; -------------------------------------------------------------------
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---- - Balancetes de Contas de Fornecedores, discriminadas por fornecedor, dos mesmos meses; 
---- - Mapa de execução orçamental (económica), relativos a 31 de Outubro de 2007; ------------
---- - Mapa com idade dos saldos das várias contas de Fornecedores e discriminados por 
fornecedor, relativos a 31 de Outubro de 2007. ----------------------------------------------------------
---- Tendo em conta o período de preparação do Plano e Orçamento para o ano de 2008, 
agradecíamos que estes documentos lhes fossem entregues com a maior brevidade possível.� ---
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho 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: -----------------------------------------------------------------------
---- - Mapas de cedência de autocarros desde 1 de Novembro de 2005 até esta data. ---------------
---- Entendemos que esta informação, por ter implicações financeiras, deveria ser prestada 
regularmente a esta Câmara, dando assim cumprimento à Lei.� ---------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho apresentaram a declaração que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �A importância do assunto e a necessidade urgente da sua apreciação, foram as razões 
invocadas pela Senhora Presidente da Câmara para a convocação de uma reunião extraordinária 
desta Câmara Municipal, em 24 de Outubro, com um único ponto em agenda, �projecto de 
constituição de uma sociedade comercial para a realização de investimentos estruturantes para o 
desenvolvimento do concelho.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A importância do projecto, considerado fundamental para o concelho de Nelas, pela 
Senhora Presidente, justificaria uma discussão prévia e um debate público alargado, com 
participação de autarcas e demais forças vivas de todas as freguesias. Em vez disso, convoca-se 
à pressa e de forma atabalhoada, uma reunião extraordinária, tentando tirar proveito de uma 
maioria artificial e do efeito surpresa, ardilosamente preparado. --------------------------------------
---- O desconhecimento das matérias em discussão e da própria essência da proposta que 
apresentou, está bem patente na forma como a Senhora Presidente da Câmara abandonou  
precipitadamente aquela reunião, fugindo, assim ao debate de um assunto que reputava da 
máxima importância, pois justificou até a convocação de uma reunião extraordinária, 
desrespeitando mais uma vez a Câmara e os seus membros. -------------------------------------------
---- Duvida-se da importância que a Senhora Presidente atribui ao assunto, ou da seriedade com 
que o pretende discutir, pois já antes havia sugerido que a votação ficasse para futura reunião, 
na eventual expectativa de poder criar nova maioria artificial. -----------------------------------------
---- Infelizmente e por razões que nos são completamente alheias, não foi possível reatar o 
debate deste assunto na reunião seguinte, que veio a ocorrer seis dias depois, em 30 de Outubro. 
Por respeito à pessoa da Senhora Presidente da Câmara e por entendermos que este debate 
deveria ter a sua participação, concordámos em interromper esta reunião e retomá-la em data a 
acordar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Compreendemos as razões pessoais que levaram à sua saída, 1h30m após o início da 
reunião e exactamente na altura da discussão do assunto, que entretanto foi passado para o fim 
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da ordem de trabalhos. Não obstante a fraca participação no debate da Senhora Presidente e o 
desconhecimento do mesmo revelado, consideramos importante a sua presença, pelo que se 
aguardou a marcação de uma nova data para o prosseguimento do debate. --------------------------
---- Tal não aconteceu e, por isso, ao constatar que o mesmo assunto não foi agendado para a 
reunião de hoje, os vereadores do Partido Socialista, pretendem desta forma, deixar expressa a 
sua posição política sobre esta proposta aventureirista e irresponsável, que, a ser aprovada, 
conduziria o concelho de Nelas para uma situação de dependência e hipoteca do seu 
desenvolvimento, comprometendo mesmo o seu próprio futuro. --------------------------------------
---- DECLARAÇÃO PÚBLICA ----------------------------------------------------------------------------
---- Quando o actual executivo tomou posse, o concelho de Nelas tinha, comparativamente com 
outros da região, um nível de desenvolvimento e de satisfação das necessidades básicas, dos     
mais elevados. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Dotado da maioria das infra-estruturas, desde a rede viária ao abastecimento de água e 
saneamento, carecendo apenas complementar esta rede com a construção de algumas ETAR�s, 
tarefa apontada como prioritária e tema usado com grande recorrência pelo actual executivo. 
Por ele, rapidamente perdeu preferência e depois adiou, para enquadrar, diziam, nas 
candidaturas ao QREN. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Paralelamente, o município desfrutava de uma boa estrutura económica e financeira, com 
receitas próprias elevadas e um nível de endividamento relativamente baixo e dentro dos limites 
fixados por lei, que deixavam antever um futuro estruturado, organizado e preparado para  
responder a solicitações sociais de emergência. ----------------------------------------------------------
---- Ao encontrarem uma casa estável, os membros do PSD-PP, do executivo da Câmara, 
iniciaram um processo de consumo rápido e esbanjamento fácil das poupanças de vários anos. 
Apenas dois anos de gestão incompetente e demagógica provocaram um desastre em termos 
financeiros e foram suficientes para colocar o município à beira da ruptura, com dificuldades de 
tesouraria cada vez mais evidentes, apesar de ausência total de qualquer obra de vulto, ou se 
vislumbre qualquer aplicabilidade prática de tantos gastos. --------------------------------------------
---- A necessidade de camuflar esta situação de ruptura financeira e a incapacidade manifesta 
para a inverter, aparecem como a verdadeira justificação para apresentação deste projecto. ------
---- A nossa posição contra esta proposta assenta em fundamentações não só de carácter 
político, pelas consequências que a concretização deste projecto teria para o futuro do concelho, 
hipotecando-o por um período de cerca de trinta anos, juntando-se a falta de legitimidade que o 
actual executivo tem para condicionar as opções das gerações vindouras. ---------------------------
---- Saliente-se que as obras em infra-estruturas nele previstas, como sejam ETAR�s e escolas, 
são obras candidatáveis a apoios comunitários ou do Governo, sendo portanto desnecessária a 
operação proposta, para as concretizar. --------------------------------------------------------------------
---- Infelizmente as complicações não ficam por aqui. Esta proposta de constituição de uma 
sociedade anónima com 49% de capital da Câmara e 51% de entidades privadas, a favor da qual 
se estabelece direito de superfície sobre imóveis municipais, tem lacunas e deixa dúvidas, que 
não podem ficar sem análise. -------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Do ponto de vista jurídico-legal: --------------------------------------------------------------------
---- a) A Câmara realizaria a sua parte no capital social através da cedência em direito de 
superfície, de bens do domínio público ou do domínio privado municipal. --------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 13-11-2007 

 

8 

---- - Na proposta não estão identificados quais os bens a ceder, o seu valor, a forma e o período 
de cedência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - O direito de superfície é um direito privado e não pode ser exercido, por ser ilegal, sobre 
bens do domínio público. ------------------------------------------------------------------------------------
---- b) A remuneração da sociedade pelos investimentos realizados, com recurso a 
endividamento bancário, far-se-á através do pagamento de rendas pela utilização das infra-
estruturas a construir. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - É ilegal fazer contrato de arrendamento de um bem que é propriedade do arrendatário e os 
bens de domínio público são propriedade da Câmara. --------------------------------------------------
---- c) Com esta proposta seria possível contornar os limites de endividamento impostos por lei 
e fugir ao controle do Tribunal de Contas, assumindo como certa a execução de obras públicas 
sem qualquer concurso. Mas, fazendo a sociedade parte do sector empresarial local, já que a 
autarquia pode controlar a administração, o financiamento contribui para o endividamento da 
Câmara, como consta do projecto de lei do Orçamento de Estado. ------------------------------------
---- - Assim, a capacidade financeira do município ficaria congelada, viria a sofrer sanções por 
ultrapassar os limites legais de endividamento e não poderia recorrer a novos financiamentos. --
---- d) A constituição do capital social, em parte, por direito de superfície, o arrendamento de 
um bem propriedade da Câmara à própria Câmara e a execução de obras públicas, com 
dinheiros públicos, por entidades privadas, sem qualquer controle ou fiscalização, são aspectos 
aberrantes desta proposta. -----------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Do ponto de vista económico: -----------------------------------------------------------------------
---- a) O projecto quantifica um investimento em obras no valor de 35 milhões de euros, a 
realizar em três anos. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Não é apresentado orçamento das várias obras propostas. ---------------------------------------
---- - Fica por saber quais delas são feitas com os 35 milhões de euros, quais as prioridades e 
como serão feitas as outras. ---------------------------------------------------------------------------------
---- b) Se o financiamento for feito a trinta anos, com um período de carência de três, a renda 
anual correspondente a uma taxa de juro de 5% será superior a 2,5 milhões de euros. -------------
---- - Se, em vez de 5% a taxa aplicada for de 7%, valor mais coerente com o mercado de 
financiamentos, a renda anual será superior a 3,1 milhões de euros. ----------------------------------
---- - A estes valores acrescem encargos e impostos, a que este tipo de operações está sujeito. 
Por ridículo, a empresa a constituir, até a derrama estará sujeita se não for isentada 
explicitamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - As �inevitáveis� derrapagens nos custos das obras públicas: actualmente estão calculadas, 
conforme Ordem dos Engenheiros, em cerca de 20%. --------------------------------------------------
---- - Os custos de manutenção dos equipamentos que, ou através da empresa ou directamente 
pela Câmara, têm que ser suportados. Consideram-se próximo dos 5% que corresponde, grosso 
modo, ao valor das amortizações. --------------------------------------------------------------------------
---- Faltam ainda os custos de funcionamento da própria empresa e, tratando-se de uma empresa 
privada, o lucro a que aspira. --------------------------------------------------------------------------------
---- Calculando: Teríamos assim, no cenário mais optimista, um encargo global anual nunca 
inferior a 3,5 milhões de euros. -----------------------------------------------------------------------------
---- Ora, mesmo com um grau de execução na ordem dos 85% do orçamento da Câmara 



 
Fls.__________ 

Reunião de 13-11-2007 

 

9 

Municipal de Nelas, que ronda os 11,5 milhões de euros, não é previsível que a parte disponível 
para investimento atinja os 3 milhões de euros. ----------------------------------------------------------
---- É certo que esse valor já foi, no passado, cerca de 4 milhões de euros. Mas, as opções de 
gestão deste executivo, condicionado pelo cumprimento de promessas eleitorais, provocaram 
um aumento brutal de despesa corrente, ficando apenas para despesa de capital, cerca de 2,5 
milhões de euros, em 2006. Estima-se que este ano esse valor também não venha a ser 
ultrapassado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A análise conclui, sem margem para dúvidas, que o orçamento municipal não suporta os 
custos estimados e assim, do ponto de vista económico, este projecto não passa de uma ilusão. -
---- O delírio é expresso pelas posições do PSD e PP, que prometem investimentos de milhões, 
sem nunca explicarem como se vão pagar. ----------------------------------------------------------------
---- A hipoteca seria de tal ordem que a autarquia ficaria sem capacidade sequer para fazer 
pequenas obras de conservação e de pequeno vulto. Para fazer a mais pequena destas obras 
seria necessário cortar nas despesas necessárias ao funcionamento da instituição, 
nomeadamente com pessoal. --------------------------------------------------------------------------------
---- Não havendo obras durante os próximos 30 anos, o concelho estaria hipotecado e as 
gerações futuras limitadas e condicionadas pelas opções actuais, que parecerão ridículas nessa 
altura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Da apreciação técnica da proposta: -----------------------------------------------------------------
---- Desde logo é irreal que uma proposta técnica não apresente dados basilares como sejam: ---
---- - Não se diz qual o valor do capital social, apontando-se como valor mínimo 50 mil euros. 
Este valor é ridículo, para uma entidade que iria promover obras no valor superior a 35 milhões 
de euros. Seria uma sociedade parasitária. ----------------------------------------------------------------
---- Com um capital social insignificante, que garantias poderia prestar à autarquia, para 
execução das obras? A Câmara ficaria sujeita a todos os problemas que viessem a ocorrer com a 
empresa e na execução do projecto. ------------------------------------------------------------------------
---- As entidades bancárias iriam exigir garantias da entidade privada a constituir, que por falta 
de capacidade desta, teriam que ser assumidas pela autarquia, podendo levar a consignação das 
receitas da Câmara. Se a empresa bloquear ou entrar em processo de dissolução, a autarquia 
terá que assumir todas as responsabilidades e o direito de superfície passará para propriedade da 
banca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - O prazo mínimo de duração da sociedade é de 25 anos e vamos criar compromissos para 
30 anos, em termos de endividamento bancário e de cedência de direito de superfície, por 
tempo indeterminado. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - A indefinição da proposta deriva da ausência de orçamentos e de estudos de viabilidade 
económica-financeira. A lei exige ainda estudos de impacte ambiental e estratégicos para a 
constituição de parcerias público-privadas. ---------------------------------------------------------------
---- Só por adivinhação se podem assumir apoios externos dado que: --------------------------------
---- - Não há garantias que as obras executadas por entidade privada sejam elegíveis para 
candidaturas ao QREN ou outros apoios públicos. ------------------------------------------------------
---- 4. Do ponto de vista político: ---------------------------------------------------------------------------
---- O Partido Socialista não se opõe ao modelo de parcerias público-privadas, de obras que se 
paguem a elas próprias ou de equipamentos que se cedam por concessão. O princípio foi 
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adoptado pelo executivo do PS com a Quinta da Cerca, por exemplo. --------------------------------
---- Em respeito pelos seus direitos, em prol da manutenção dos mais sãos padrões de liberdade 
e garantia dos cidadãos, não podemos aceitar o ridículo de poder vir a ter ruas ou rotundas 
hipotecadas ou com portagens! -----------------------------------------------------------------------------
---- É demagógica a justificação de que a nova lei das finanças locais venha a asfixiar as 
autarquias, diminuindo as receitas, o que não é verdade. A imposição de limites ao 
endividamento é essa vital para o equilíbrio das contas públicas. -------------------------------------
---- A constituição desta sociedade não fazia parte do programa eleitoral da maioria PSD-PP, 
que prometeu levar a cabo uma grande parte das obras incluídas nesta proposta. Mais uma vez 
se verifica a falta de seriedade nas promessas e o desconhecimento total das normas mínimas de 
gestão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Nesta proposta estão incluídos equipamentos, cuja execução está condicionada pela  
aprovação de documentos fundamentais, que o actual executivo tem vindo a protelar, como 
sejam a Carta Educativa e a revisão do PDM. ------------------------------------------------------------
---- Dois anos após o início do mandato verifica-se que este executivo não realizou 
praticamente nada daquilo que prometeu. Socorre-se agora duma ideia que não é sua, 
apadrinhada pela estrutura distrital do PSD e trazida pelo seu comissário político, para fazer 
novas promessas, agravando a falta de cumprimento das que tinha feito em campanha eleitoral. 
---- O nosso voto contra, obviamente não pretende, nem certamente porá em causa a execução 
de qualquer obra, que represente uma melhoria, a qualquer nível e de qualquer local do nosso 
Concelho e satisfaça aspirações legítimas das populações! ---------------------------------------------
---- Simplesmente, fugindo às suas responsabilidades, a Senhora Presidente da Câmara e a sua 
equipa virão dizer que as obras não se fazem e a culpa é dos outros: do governo, dos executivos 
anteriores, dos vereadores do PS. ---------------------------------------------------------------------------
---- Se a autarquia embarcar nesta aventura, o futuro do concelho está comprometido. A 
Câmara, durante os próximos 30 anos não pode fazer qualquer obra. --------------------------------
---- A proposta é um insulto às novas gerações, pois os proponentes acham que no futuro não 
haverá gente capaz de dirigir a Câmara, o que é inaceitável. -------------------------------------------
---- Questiona-se se os actuais autarcas têm legitimidade para, caso esta proposta pudesse vir a 
concretizar-se, pôr em prática um projecto que viria destruir o concelho e hipotecar o futuro das 
próximas gerações. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Do ponto de vista ético: ------------------------------------------------------------------------------
---- - O Partido Socialista entende que os órgãos representativos, eleitos pelos cidadãos, têm 
legitimidade para debater e deliberar sobre assuntos que são da sua competência. Pese embora a 
importância e a gravidade da proposta que foi apresentada, deveria ser alvo de discussão 
responsável, sem pressões e ingerências inaceitáveis, fruto de um populismo fácil, que nos 
recusamos a admitir. E como sempre temos feito, em primeiro lugar, os assuntos são discutidos 
nos locais próprios e só depois tornadas públicas as opiniões assumidas nesses locais. ------------
---- - Justificar-se-ia, pela gravidade e importância do assunto, para o futuro do Concelho, 
promover um amplo debate público, com a participação de todos, em especial os autarcas de 
todas as freguesias, os empresários e demais forças vivas. Em vez disso, a Senhora Presidente 
convocou, à pressa, uma reunião de Câmara extraordinária, baixando aos mais ínfimos níveis de 
transparência e seriedade política. --------------------------------------------------------------------------
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---- A confirmação dessa precipitação foi a falta de preparação do executivo, que não soube dar 
resposta a questões que lhe foram colocadas, furtando-se ao debate de um assunto que reputava 
de elevadas utilidade e importância. -----------------------------------------------------------------------
---- - Ao abandonar precipitadamente a mesma reunião, a Senhora Presidente mostrou falta de 
respeito para com a Câmara e desinteresse pelo assunto em discussão, para além de 
desconhecimento, irresponsabilidade e falta de cultura democrática. ---------------------------------
---- - A apresentação desta proposta não passa de uma ideia aventureirista e demagógica de 
exercício do poder, hipotecando o futuro da autarquia e do concelho a qualquer preço. A 
Câmara deixaria de ter poder de decisão, visto ficar manietada pelos compromissos assumidos e 
por decisões de terceiros. ------------------------------------------------------------------------------------
---- - Mais uma vez, pretendia-se dar corpo a um projecto exterior ao concelho e entregar o 
poder a não eleitos. Aos que nos últimos tempos tomaram as rédeas do poder, no nosso 
concelho e que pretendem conduzi-lo ao precipício, onde não o conseguiram lançar há algum 
tempo atrás. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Então, não o conseguiram destruir, mas querem agora hipotecá-lo, afundando as esperanças 
daqueles que acreditam que o concelho de Nelas ainda tem futuro. -----------------------------------
---- O PS não embarca em aventuras irresponsáveis. ----------------------------------------------------
---- Defenderemos sempre o desenvolvimento do concelho, a sua unidade, a sua autonomia e o 
seu futuro.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Partido Socialista 
falava no PDM e misturava a Carta Educativa com o PDM, e leu uma notícia de um jornal 
sobre o PDM, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------
---- �S) Julgo perceber que a necessidade desse Plano de Pormenor resulta do facto do Plano 
Director Municipal estar a ficar ultrapassado. ------------------------------------------------------------
---- P.C. Assim é, de facto. O Plano Director Municipal tem 7 anos e está em curso a sua 
revisão que vai alongar-se até 2003. -----------------------------------------------------------------------
---- Por isso, e para não se comprometer o crescimento industrial, é que tem que se lançar mão 
do tal Plano de Pormenor, que é simples e rápido.� ----------------------------------------------------- 
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques perguntou ao Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral onde estava o Plano de Pormenor para alargamento da 
Zona Industrial e informou que o novo traçado do IC 12 obrigou a alterações na revisão do 
PDM. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral perguntou ao Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques qual era a data do jornal que estava a ler. ---------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques respondeu que o jornal era de 2001. 
---- A Senhora Presidente informou que o Executivo Municipal foi confrontado com o novo 
traçado do IC12 e foram repensadas novas alterações ao PDM o que originou algum atraso e 
que agora com este novo traçado alterou-se a proposta de revisão do PDM e o próprio governo 
vai agilizar mais os procedimentos de revisão dos PDM�s. ---------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que ainda bem 
que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques escutou o Partido Socialista nas 
aldeias, mas que tinha percebido mal, pois o que tinha sido dito foi que era  
fundamental a Carta Educativa estar aprovada para a revisão do PDM. ------------------------------
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---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral leu novamente o ponto quatro da 
declaração do Partido Socialista atrás descrita e afirmou que a Senhora Presidente nunca tomou 
nenhuma iniciativa para a aprovação da Carta Educativa e este Executivo tem vindo a protelar 
os documentos da Carta Educativa e a revisão do PDM. -----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques pediu à Senhora Presidente para 
virem à próxima reunião de Câmara os documentos do anterior Executivo referentes ao Plano 
de Pormenor da Zona Industrial. ---------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva realçou que várias actas falam sobre a 
aprovação da Carta Educativa. Afirmou que para o Senhor Vice-Presidente da Câmara era mais 
importante um exame de Finanças do que as parcerias público-privadas e que a Senhora 
Presidente da Câmara não leu os pontos de vista do Partido Socialista sobre as parcerias 
público-privadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva questionou a Senhora 
Presidente no sentido de saber se o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas ainda era o Vereador da Educação visto que quem tem ido às reuniões relacionadas com 
a Educação era o Senhor Chefe de Gabinete. Questionou também o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, no sentido de saber porque foi cedido um autocarro da 
Câmara Municipal ao Núcleo Sportinguista de Canas de Senhorim, para que um grupo de 
sportinguistas fossem a Lisboa ver um jogo de futebol. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas respondeu que os 
autocarros da Câmara Municipal são cedidos normalmente às associações que os solicitam 
como por exemplo o Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, o Sport Lisboa e 
Nelas, o ABC, o Sporting Clube de Santar, etc., desde que haja disponibilidade dos mesmos. ---
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu um documento que a seguir se 
transcreve, solicitando diversas informações à Senhora Presidente da Câmara: ---------------------
---- �Na sequência do já discutido em anteriores reuniões de Câmara, solicitava à Sra. 
Presidente da Câmara me desse informação, na presente reunião e posteriormente por escrito, 
dos assuntos seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Trabalhadores da Câmara ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. Foi ou não implementado já um sistema  de saúde, higiene e segurança no local de 
trabalho para os trabalhadores da Câmara como a lei obriga ou para quando a sua entrada em 
funcionamento? -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. É ou não prioritário concluir as instalações sociais das novas oficinas da Câmara e para 
quando a sua conclusão? -------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Qual o débito actual da Câmara para com a Associação de Trabalhadores e desde quando 
os trabalhadores não recebem as comparticipações a que têm direito? -------------------------------
---- 4. Qual a razão porque em 2006 e 2007 não foi realizada qualquer viagem ou visita externa 
organizada por parte dos trabalhadores da Câmara? -----------------------------------------------------
---- II. Quintal José Tavares ---------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Uma vez que foi celebrado no verão de 2006 um protocolo com a família �José Tavares� 
para abertura dos jardins no centro da vila à população e tal até à data não ocorreu, tendo 
passado já o verão de 2007, qual o motivo? --------------------------------------------------------------
---- III. Quinta da Cerca --------------------------------------------------------------------------------------
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---- 1. Porque razão esteve/está encerrada a Quinta da Cerca (pelo menos em Outubro esteve 
encerrada)? ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Está aquele empreendimento dotado de água potável nas suas instalações? -----------------
---- IV. Mata das Alminhas ----------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Quem foi o vencedor do torneio de futebol de praia que a Sra. Presidente disse em 
Abril/Maio (e consta das actas da reunião de Câmara), que foi realizado no Verão no 
polivalente degradado do Parque de São Miguel? -------------------------------------------------------
---- 2. Para quando a conclusão de um projecto de conclusão e humanização das obras na Mata 
das Alminhas (wc´s, recuperação do ringue, etc.)? ------------------------------------------------------
---- V. Viagens da Terceira Idade/População carenciada -----------------------------------------------
---- 1. Porque razão no Verão de 2007 não foram organizadas viagens de confraternização da 
população idosa e carenciada do concelho de Nelas à semelhança do sucedido nos anos 
anteriores? -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Onde foram realizadas as viagens referidas em Junho de 2007 pela Sra. Presidente em 
reunião de Câmara?� -----------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva informou ainda que o Munícipe 
Senhor José Fonseca Rodrigues, de Moreira, tinha interpelado o Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques para limpar um caminho, o qual não obteve resposta e pela sua idade 
merecia uma resposta e se entender podia naquela reunião dar-lhe uma resposta. ------------------
---- Porque não foram dadas respostas, acrescentou ainda, para que conste em acta, que 
nenhuma resposta lhe foi dada aos seus pedidos de esclarecimento. ---------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques informou que vai apresentar 
respostas por escrito às questões que a ele dizem respeito e nos termos das funções que lhe 
foram delegadas no início do mandato. --------------------------------------------------------------------
---- Em relação ao caminho do Senhor José Fonseca Rodrigues,  o Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques questionou o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva se tinha 
falado como advogado ou como vereador. ----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva respondeu que nas reuniões de 
Câmara só falava como vereador. --------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques respondeu-lhe que nem sempre 
falava como vereador visto que no passado quando era Vice-Presidente da Câmara servia-se 
desta casa para receber muitos clientes no seu gabinete. ------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente deu por encerado o Período de Antes da Ordem do Dia. ----------------  
 

 ORDEM DO DIA 
 

1 � ORGÃOS DA AUTARQUIA 
 
---- Ausentou-se da reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho. ----------- 
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1.1.REUNIÕES DE CÂMARA � PROPOSTA DA SENHORA PRESIDENTE DA 
CÂMARA PARA INCLUIR NA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2007 OS PONTOS NÃO DISCUTIDOS NA REUNIÃO ORDINÁRIA 
PÚBLICA DE 30 DE OUTUBRO DE 2007 
---- Em virtude da reunião ordinária pública realizada em 30 de Outubro de 2007 ter ficado 
suspensa devido à Senhora Presidente da Câmara ter sido confrontada com a doença súbita de 
um familiar próximo, tendo ficado dois assuntos dessa reunião por discutir, a Senhora 
Presidente propôs à Câmara que os assuntos �PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO DE UMA 
SOCIEDADE COMERCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
ESTRUTURANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO � 
APROVAÇÃO� e �PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO� fossem incluídos na 
Ordem de Trabalhos da reunião ordinária pública a realizar em 27 de Novembro de 2007. -------
---- Posto o assunto à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. -----------------------------
---- Regressou à reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho. --------------- 
  

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DO CHÃO DO PISCO, EM NELAS � TRANSFERÊNCIA DE 
TERRENO CEDIDO PARA NOVO TITULAR. REQUERENTE: MANUEL DOS 
PRAZERES RAMOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 25 de Outubro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial do Chão do Pisco, Nelas � Transferência de cedência de terreno. 
Requerente: Manuel dos Prazeres Ramos. ----------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação do requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- Solicitou o requerente a transferência de nome da parcela de terreno para fins industriais 
que lhe foi cedida na ZI do Chão do Pisco em reunião da Ex.ma Câmara de 14/05/2003, para 
Maria de Lurdes Ferreira Lopes Costa. --------------------------------------------------------------------
---- Solicita também a respectiva escritura e informa que iniciará a laboração depois de 
pavimentado o acesso pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. De acordo com o parecer jurídico da jurista em exercício no âmbito do �PEPAL�, é 
possível a transferência solicitada desde que mantenham os fins industriais a que o terreno está 
destinado, devendo o requerente informar das razões para a transferência do nome da 
propriedade do terreno. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Solicitados estes elementos, o requerente informou que a actividade prevista continuaria a 
ser a mesma e que a transferência de nome se devia a razões que se prendem com a segurança 
no futuro, caso lhe aconteça, entretanto, algum infortúnio na vida. -----------------------------------
---- Quanto à pavimentação do acesso, informo que, de acordo com ofício do IEP � Direcção de 
Estradas de Viseu, de 17/09/2003, a construção da rotunda ali prevista é da responsabilidade da 
Câmara Municipal e que pelo facto de não haver previsão para a sua construção, o acesso 
existente deverá ser pavimentado por forma a criar melhores condições de segurança. ------------
---- Em relação à escritura, informo que os Serviços estão a elaborar o estudo de um loteamento 
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para a zona de maneira a incluir os 2 lotes ali cedidos, que se prevê concluir a curto prazo. ------
---- 2. Face ao exposto, julga-se não haver qualquer inconveniente na transferência de nome de 
Manuel dos Prazeres Ramos para Maria de Lurdes Ferreira Lopes Costa. ---------------------------
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão. -----------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com seis votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José Manuel Borges da 
Silva, Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e um voto contra, do Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques, autorizar a transferência de cedência do terreno cedido na Zona Industrial 
do Chão do Pisco, em Nelas, por deliberação de 14 de Maio de 2003, passando de Manuel dos 
Prazeres Ramos para Maria de Lurdes Ferreira Lopes Costa, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
1.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO A �PROCESS & 
ASSEMBLY, LD.ª� - APROVAÇÃO  
---- Presente um ofício datado de 11 de Abril de 2007, da firma Process & Assembly, Ld.ª, com 
sede na Zona Industrial de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Ex.ma Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Cedência de terreno. -------------------------------------------------------------------------------------
---- A Process & Assembly, Ld.ª é uma empresa com capital social 100% português, sediada em 
Nelas desde 1999, tendo como actividades principais Outsourcing Logístico, Corte e Costura na 
área do Sector Automóvel. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Neste momento emprega 32 pessoas sendo que mais de 50% tem residência no concelho de 
Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Dado que a Process & Assembly, Ld.ª pretende expandir as suas actividades, vem por este 
meio solicitar a V.ª Ex.ª se digne ceder-lhe um terreno na Zona Industrial de Nelas com a 
dimensão adequada, para que seja possível numa 1.ª fase construir um pavilhão com 1.500 m2 
e, nas 2.ª e 3.ª fases outros com as mesmas dimensões, tratando-se de um total de 4.500 m2 de 
área coberta.� --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 05 de 
Novembro de 2007, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
----- �Zona Industrial de Nelas - Cedência de terreno a �PROCESS & ASSEMBLY, LD.ª --- ---
----1. Solicitação da Firma -----------------------------------------------------------------------------------
--- Solicitou a firma �PROCESS & ASSEMBLY, Ld.ª a cedência de uma parcela de terreno na 
Zona Industrial de Nelas para construção, numa 1.ª fase, de um pavilhão com a área coberta de 
1.500 m2 e, nas 2.ª e 3.ª fases, outros pavilhões, cada um com esta área, num total de 4.500 m2. -
---- Esta firma encontra-se em laboração na Zona Industrial de Nelas, num pavilhão onde 
trabalham 32 pessoas, pretendendo expandir as suas actividades de Outsourcing Logístico, 
Corte e Costura na área do sector automóvel. ------------------------------------------------------------
---- 2. Parecer dos Serviços ----------------------------------------------------------------------------------
---- Estes Serviços informam que a Zona Industrial de Nelas, tal como definida no PDM, se 
encontra esgotada. No entanto, face às aquisições recentes de terreno efectuadas pela Autarquia, 
informo que há terreno disponível localizado na área incluída na proposta de Revisão do PDM, 
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onde a construção só é possível dentro da suspensão do mesmo. --------------------------------------
---- Atendendo a que se encontra em curso o processo de suspensão do PDM naquela zona, não 
se vê inconveniente na cedência de uma parcela localizada em frente às futuras instalações da 
�Faurécia� com a área de 9.867,00 m2 que, face à área de implantação máxima de 45% imposta 
pelo Regulamento do PDM, permite sensivelmente a construção dos pavilhões referidos nas 3 
fases indicadas pela firma requerente. ---------------------------------------------------------------------
---- Em anexo, planta de localização. ----------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.�-----------------------------------------------------------------
---- Face à informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a cedência de uma parcela de terreno localizada na Zona Industrial de 
Nelas, com a área de 9.867,00 m2, à Firma Process & Assembly, Ld.ª, nas condições habituais, 
que a seguir se transcrevem: --------------------------------------------------------------------------------
---- CONDIÇÕES DE VENDA ----------------------------------------------------------------------------
---- 1 -  Venda em regime de propriedade plena; ---------------------------------------------------------
---- 2 - Preço de venda é de 0,50 � (cinquenta cêntimos) o metro quadrado; -------------------------
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, com 
todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a laborar; ------
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ------------------------------------------------------------------------------
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra. -------------------------------------------------------------------------------- 
  

2 � DIVERSOS 
 
2.1.CORPO NACIONAL DE ESCUTAS � AGRUPAMENTO 578 � SÃO MIGUEL � 
NELAS � CEDÊNCIA DE AUTOCARRO � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente uma carta datada de 30 de Outubro de 2007, do Corpo Nacional de Escutas � 
Agrupamento 578, São Miguel � Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas � Dra. Isaura Pedro. --------------
---- Os nossos escuteiros viveram a actividade no Parque da Senhora dos Verdes em Cativelos, 
Concelho de Gouveia e na área envolvente, de 26 a 28 de Outubro, para a qual contaram com o 
apoio dessa Câmara Municipal na cedência do autocarro para os transportes de ida e regresso. --
---- Vimos agradecer mais esta colaboração e manifestar o nosso agrado pela forma 
profissional, colaborante e simpática como o Sr. Aristides, V/Motorista, desempenhou a sua 
actividade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deixamos os nossos mais respeitosos cumprimentos e ficamos Sempre Alerta para Servir.� 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
  

3 - CONTABILIDADE 
 
3.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
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---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Outubro de 2007, no total de 986.946,06 � (novecentos e oitenta e seis mil 
novecentos e quarenta e seis euros e seis cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 40.830,44 � (quarenta mil oitocentos e trinta euros e quarenta e quatro cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral lembrou o Executivo Municipal que 
estavam em falta documentos por ele solicitados. -------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que a Funcionária D.ª Célia tinha-a informado 
que já todos os documentos tinham sido facultados. ----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que não lhe tinham sido 
entregues os documentos anteriores a Janeiro de 2007. ------------------------------------------------- 
 3.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2007 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2007, n.º 21, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2007, n.º 21, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------  
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva realçou a todos os membros presentes 
que naquela data, 13 de Novembro de 2007, aquela era a 21.ª alteração ao Orçamento 
Municipal, o que significava que esta Câmara já tinha feito 21 alterações ao Orçamento, o que 
era mais de duas por mês, que a gestão camarária estava totalmente desnorteada, que alterar 21 
vezes o Orçamento Municipal em 10 meses era o total desnorte desta Câmara Municipal e 
concluiu dizendo que o Executivo Municipal escusava de fazer o próximo Orçamento 
Municipal para o ano de 2008 porque as obras nas freguesias não foram realizadas e realçava 
que a gestão da Câmara estava totalmente desnorteada. ------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que o Executivo Municipal tinha reduzido a 
dívida e estava a pagar aos fornecedores a dois meses. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que a contabilidade municipal 
tinha dois pilares, por um lado a contabilidade patrimonial e por outro lado a contabilidade 
orçamental e que na futura aprovação de contas, que iriam aprovar ou não, iam aprovar o 
orçamento inicial e iam ver se a Senhora Presidente tinha competência ou não para efectuar as 
competências que lhe foram delegadas. -------------------------------------------------------------------  
  

4 - OBRAS PARTICULARES 
 
4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
4.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
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horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 22 de Outubro de 2007 e 02 de Novembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
4.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 22 de Outubro de 2007 e 02 de Novembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------
4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 22 de Outubro de 2007 e 02 de 
Novembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------- 
4.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei 
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 22 
de Outubro de 2007 e 02 de Novembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre 24 de Outubro de 2007 e 06 de Novembro de 2007, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
 4.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 1 
ANÚNCIO LUMINOSO MONO-FACE. LOCAL: RUA DO VILAR, LOJA 2, EM 
NELAS. REQUERENTE: LUÍSA ISABEL CORREIA DE PINA SANTOS LOUREIRO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação do Fiscal de Higiene e Limpeza, datada de 24 de Outubro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de 1 anúncio luminoso mono-face. 
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Local: Rua do Vilar, Loja 2, em Nelas. Requerente: Luísa Isabel Correia Pina Santos Loureiro. 
---- 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, com as dimensões de 1,65 m x 0,45 m, 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.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. 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. ----------------------------------------------------------------------------
---- VI. 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 Rua do Vilar, Loja 2, em Nelas, em 
que é requerente Luísa Isabel Correia Pina Santos Loureiro, nos termos e de acordo com a 
informação do Fiscal de Higiene e Limpeza, atrás descrita. -------------------------------------------- 
 4.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE AUTOCOLANTE PUBLICITÁRIO NA 
MONTRA DO ESTABELECIMENTO PHAR/NATUR. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO 
MONTEIRO, LOJA 6, URBANIZAÇÃO DO FOJO, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: JOSÉ MARTINS LOUREIRO, NA QUALIDADE DE GERENTE DA 
FIRMA BRAGA & LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação do Fiscal de Higiene e Limpeza, datada de 2 de Novembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de autocolante publicitário na montra do seu estabelecimento 
�PHAR/NATUR�. Local: Rua Dr. Abílio Monteiro, Loja 6, Urbanização do Fojo, em Canas de 
Senhorim. Requerente: José Martins Loureiro, na qualidade de Gerente da Firma Braga & 
Loureiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Pretensão: -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 609, de 31/10/2007, o pedido de 
licenciamento para colocação de um autocolante comercial, de acordo com as peças escritas e 
desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. ---------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
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Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. ----------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da publicidade. ------------
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de autocolante 
publicitário na montra do seu estabelecimento �PHAR/NATUR�, sito na Rua Dr. Abílio 
Monteiro, loja 6, Urbanização do Fojo, em Canas de Senhorim, em que é requerente José 
Martins Loureiro, na qualidade de Gerente da Firma Braga & Loureiro, nos termos e de acordo 
com a informação do Fiscal de Higiene e Limpeza, atrás descrita. -------------------------------- 
 4.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 
UM TOLDO. LOCAL: RUA DAS FLORES, EM NELAS. REQUERENTE: CÁTIA 
ALEXANDRA ALVES PINTO MARTINS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação do Fiscal de Higiene e Limpeza, datada de 24 de Outubro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de um toldo. Local: Rua das 
Flores, em Nelas. Requerente: Cátia Alexandra Alves Pinto Martins. --------------------------------
---- 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 
toldo, com as dimensões de 2,70 m x 3 m, no edifício onde funciona o Bar, conforme o descrito 
nas peças escritas e desenhadas, apresentadas pela 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.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. 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. ----------------------------------------------------------------------------
---- VI. 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 
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para colocação de um toldo, sito na Rua das Flores, em Nelas, em que é requerente Cátia 
Alexandra Alves Pinto Martins, nos termos e de acordo com a informação do Fiscal de Higiene 
e Limpeza, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 4.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
DE DIATÉTICA E NUTRIÇÃO. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, LOJA 6, 
URBANIZAÇÃO DO FOJO, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: BRAGA & 
LOUREIRO, PRODUTOS ALIMENTARES, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação do Fiscal de Higiene e Limpeza, datada de 30 de Outubro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
----�Pedido de concessão do mapa de horário do estabelecimento de Diatética e Nutrição. 
Local: Rua Dr. Abílio Monteiro, Loja 6, Urbanização do Fojo, em Canas de Senhorim. 
Requerente: Braga & Loureiro, Produtos Alimentares, Ld.ª. ------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: -------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o registo de entrada n.º 603, de 24/10/2007, o proprietário do 
estabelecimento de Diatética e Nutrição, sito em Canas de Senhorim, pretende requerer o mapa 
de horário de funcionamento para o seu estabelecimento de Segunda a Sábado das 09:00 horas 
às 19:00 horas, com encerramento para almoço das 13:00 horas às 15:00 horas, encerramento 
semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.   
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de Segunda 
a Sábado das 09:00 horas às 19:00 horas, com o período de almoço das 13:00 horas às 15:00 
horas e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
do estabelecimento de Diatética e Nutrição, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, Loja 6, 
Urbanização do Fojo, em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Braga & Loureiro, 
Produtos Alimentares, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação do Fiscal de Higiene e 
Limpeza, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 4.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE FLORISTA, EM NELAS. LOCAL: RUA DO VILAR, LOJA 
2, EM NELAS. REQUERENTE: LUÍSA ISABEL CORREIA DE PINA SANTOS 
LOUREIRO - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação do Fiscal de Higiene e Limpeza, datada de 24 de Outubro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
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---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o Estabelecimento de Florista, em Nelas. 
Local: Rua do Vilar, Loja 2, em Nelas. Requerente: Luísa Isabel Correia de Pina Santos 
Loureiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: -------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o registo de entrada n.º 594, de 19/10/2007, o proprietário do 
estabelecimento de Florista, sito na Rua do Vilar, Loja 2, em Nelas, pretende requerer o mapa 
de horário de funcionamento para o seu estabelecimento das 09:00 h às 19:00 h, período de 
almoço das 12:00 horas às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. ---------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.   
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, período de almoço das 12:00 horas às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para o Estabelecimento de Florista, sito na Rua do Vilar, Loja 2, em Nelas, em que é requerente 
Luísa Isabel Correia de Pina Santos Loureiro, nos termos e de acordo com a informação do 
Fiscal de Higiene e Limpeza, atrás descrita. -------------------------------------------------------------- 
 4.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ �SUMMER 
NIGHT BAR�. LOCAL: RUA DAS FLORES, EM NELAS. REQUERENTE: CÁTIA 
ALEXANDRA ALVES PINTO MARTINS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação do Fiscal de Higiene e Limpeza, datada de 06 de Novembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
----�Pedido de concessão do mapa de horário para o Café �Summer Night Bar�. Local: Rua das 
Flores, em Nelas. Requerente: Cátia Alexandra Alves Pinto Martins. --------------------------------
---- 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 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. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 07:00 h 
às 02:00 h, de Domingo a Quinta-Feira e das 07:00 horas às 04:00 h, à Sexta-Feira, Sábado e 
véspera de feriados. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para o Café �Summer Night Bar�, sito na Rua das Flores, em Nelas, em que é requerente Cátia 
Alexandra Alves Pinto Martins, nos termos e de acordo com a informação do Fiscal de Higiene 
e Limpeza, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 4.10.PEDIDO DE APROVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM 
ESTABELECIMENTO DE VENDA/INSTALAÇÃO DE REDES DE GÁS. LOCAL: 
ZONA INDUSTRIAL 1 DE NELAS. REQUERENTE: GASGAZ � SOCIEDADE DE 
COMBUSTÍVEIS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Outubro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de aprovação do mapa de horário de um estabelecimento de venda/instalação de 
redes de gás. Local: Zona Industrial 1 de Nelas. Requerente: Gasgaz � Sociedade de 
Combustíveis, Ld.ª. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A empresa Gasgaz � Sociedade de Combustíveis, Ld.ª, possui um projecto de construção 
de um pavilhão industrial destinado a armazém de �tubos de diversa natureza�, relacionados 
com o abastecimento de combustíveis, erigido num terreno rústico com a área de 3.950 m2, 
artigo 5.539 e descrito na certidão de registo predial n.º 1405/930518 e com licença de 
utilização n.º 31, de 02/04/2003, de acordo com o processo de obras n.º 230/2001. ----------------
---- 2. Contudo, de acordo com o CAE desta actividade, n.º 51510 � �Comércio por grosso de 
combustíveis líquidos, sólidos, gasosos e produtos derivados� pretende utilizar este armazém 
como um estabelecimento de instalação e montagem de redes de gás. -------------------------------
---- 3. Assim, solicita a aprovação do horário de funcionamento das 08:45 horas às 18:00 horas, 
com período de almoço das 12:45 horas às 14:00 horas e encerramento semanal aos sábados e 
domingos, de acordo com o nosso Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, publicado em 
Diário da República em 04/02/2005. -----------------------------------------------------------------------
---- 4. O pavilhão encontra-se implantado em Espaço Industrial, de acordo com o artigo 58.º do 
Regulamento do PDM de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------
---- - Neste espaço apenas se poderão implantar �edifícios e estabelecimentos industriais, neles 
se incluindo as áreas destinadas à instalação de laboratórios de pesquisa e análise, armazéns, 
depósitos, silos, oficinas, edifícios de natureza recreativa e social ao serviço dos trabalhadores 
da indústria, escritórios e salas de exposição ligadas à actividade de produção, e ainda a 
edificação de habitação para encarregados e pessoal de vigilância e manutenção dos complexos 
industriais e demais serviços complementares�, de acordo com o n.º 1, do artigo 58.º do 
Regulamento do PDM. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. A utilização de edifícios como comércio e/ou serviços não se enquadra nas utilizações 
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previstas no citado artigo, o que leva a concluir que a empresa não poderá utilizar o armazém 
como estabelecimento de prestação de serviços. ---------------------------------------------------------
---- 6. Assim, solicitou-se parecer à CCDR � Coimbra, de forma a verificar a viabilidade de 
instalação de comércio/serviços na Zona Industrial de Nelas. -----------------------------------------
---- 7. No dia 04/10/2007, com registo de entrada n.º 9296 a CCDR do Centro é de parecer que, 
de acordo com os usos previstos no artigo 58.º do Regulamento do PDM de Nelas, �não deverá 
ser admissível em espaço industrial o uso comercial/serviços do referido estabelecimento�, de 
acordo com o parecer da CCDR n.º DAJ 199/07. --------------------------------------------------------
---- 8. Assim, de acordo com este parecer, não é possível aprovar o mapa de horário solicitado. 
O requerente não poderá exercer a actividade de comércio/serviço na zona industrial de Nelas. 
(enviar cópia desta informação técnica e do parecer DAJ 199/07 da CCDR do Centro). ----------
---- 9. Mais informo que, de acordo com as premissas propostas para a alteração do 
Regulamento do PDM que se encontram em análise, prevê-se que, após a sua aprovação e 
entrada em vigor, os espaços industriais do Concelho de Nelas poderão contemplar a utilização 
de comércio e serviços. --------------------------------------------------------------------------------------
---- - Esta proposta de alteração ainda se encontra em fase de estudo, não tendo qualquer poder 
vinculativo, nem sendo certo que seja aprovada, visto que depende do parecer de outras 
entidades externas (tais como, CCDR, Comissão da REN e da RAN, etc.). -------------------------
---- Contudo, caso seja aprovada a utilização de comércio/serviços em Espaço Industrial, a 
situação do edifício da Gasgaz � Sociedade de Combustíveis, Ld.ª poderá ser regularizada.� ----
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não autorizar o pedido de aprovação do mapa de 
horário de um estabelecimento de venda/instalação de redes de gás, sito na Zona Industrial 1 de 
Nelas, em que é requerente a firma Gasgaz � Sociedade de Combustíveis, Ld.ª, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras e do parecer da CCDR, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 
 

O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 


