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ACTA Nº. 8 
                                       ACTA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  PÚBLICA  DA  CÂMARA             
                                       MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM  VINTE E QUATRO 

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 10 de Abril de 
2007, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, a qual tinha sido 
aprovada em minuta para efeitos imediatos.--------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 157.526,05 � (cento e cinquenta e sete mil 
quinhentos e vinte e seis euros e cinco cêntimos); - De operações extra orçamentais: 179.890,41 
� (cento e setenta e nove mil oitocentos e noventa euros e quarenta e um cêntimos).--------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral apresentou a Declaração que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Em 13 de Abril último, a pedido do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas, desloquei-me à 
Câmara Municipal de Nelas, a fim de me serem entregues informações que os vereadores do 
Partido Socialista haviam pedido na última reunião de Câmara, ou seja, a discriminação dos 
valores incluídos nalgumas contas dos mapas de Fluxos de Caixa. -----------------------------------
---- Fui recebido pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas e pelo Senhor Chefe de Gabinete da 
Senhora Presidente da Câmara, Dr. Pedro Alves, que tentaram iludir a questão, afirmando que o 
voto contra dos vereadores do Partido Socialista havia sido justificado pela ausência dessas 
informações e poderia ser repensado após entrega das mesmas. ---------------------------------------
---- Deixei bem claro que tal não correspondia à verdade, pois o que estava em causa e motivou 
o nosso voto contra a aprovação dos documentos de prestação de contas, eram outros 
documentos e informações, que haviam sido pedidos antes, por diversas vezes, que nos têm 
sido sistematicamente negado e de que continuamos à espera. ----------------------------------------
---- Não haveria por isso, em meu entender, nenhum facto novo para alterar o sentido de voto. --
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---- Deste facto pretendo dar conhecimento à Câmara e reafirmar a posição então assumida e 
acima expressa.� ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva questionou o Executivo Municipal 
acerca de qual o número do processo que decorre no Tribunal Administrativo do Circulo de 
Viseu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques respondeu que o Executivo estava à 
espera de uma resposta do referido Tribunal. -------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a seguinte Declaração:-----
---- �Órgãos Sociais da Associação de Municípios da Região Dão Lafões. --------------------------
---- 1. Conforme resulta da Reunião de Câmara de 13/02/2007 e da Assembleia Municipal desse 
mesmo mês o Município de Nelas decidiu integrar a supra referida Associação de Municípios; -
---- 2. O principal fundamento para a criação da referida Associação era, e é, a potencialidade 
acrescida de os municípios em questão acederam a fundos da União Europeia, canalizados para 
Portugal, e a região centro, no âmbito do IV Quadro Comunitário de Apoio (GREN 
2007/2013), destinados em grande medida a projectos que visem acentuar a cooperação 
territorial constituindo-se esta num dos objectivos prioritários dos Fundos Estruturais (acções 
de formação da Região, projectos sectoriais no domínio do ambiente, do turismo, etc.); ----------
---- 3. Ora se o Município de Nelas fez bem em integrar a referida estrutura associativa, não 
pode deixar de considerar-se muito preocupante a ausência de qualquer representante do 
Município nos órgãos sociais da mesma, até final do presente mandato, ocupadas pelos 
Presidentes da Câmara do eixo Tondela, Viseu, São Pedro do Sul, Mangualde; --------------------
---- 4. O Município de Nelas, concelho dos mais desenvolvidos da região e com enormes 
potencialidades na indústria (com mais de 2.500 empregos na indústria transformadora há mais 
de 100 anos) no turismo (nomeadamente de Santar às Caldas da Felgueira) e na agricultura e 
floresta (das produções de vinho, azeite e queijo à transformação de madeiras), só tem um 
caminho a seguir: o de estar à frente das estruturas regionais a que pertence, não deixando-se 
ultrapassar e sair deste eixo da região Dão Lafões; ------------------------------------------------------
---- 5. A referida ausência nos órgãos sociais da Associação (da Mesa da Assembleia 
Intermunicipal e do Conselho Directivo), prejudicam objectiva e naturalmente a capacidade 
para Nelas marcar a sua posição na linha da frente do desenvolvimento; ----------------------------
---- 6. Pelo exposto neste momento histórico não posso deixar de sugerir à Sra. Presidente da 
Câmara que através de outros mecanismos compense esta má posição do Município, 
nomeadamente constituindo ou reforçando um  gabinete específico, com pessoal habilitado, 
para acompanhamento do QREN e preparação das maiores e melhores candidaturas a 
projectos.�------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou também fotocópia de uma 
página do Jornal Via Rápida onde consta a notícia que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Carlos Marta preside ao Conselho Directivo da Associação de Municípios Dão Lafões. ----
---- A liderar a única lista submetida a sufrágio, o Presidente da Câmara Municipal de Tondela, 
Carlos Marta foi eleito, por unanimidade, Presidente do Conselho Directivo da recém criada 
Associação de Municípios da Região Dão-Lafões. O acto eleitoral decorreu na assembleia 
intermunicipal realizada em Tondela, com a presença de representantes dos 14 municípios que 
integram a nova estrutura associativa. Soares Marques, Presidente da Câmara Municipal de 
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Mangualde, preside à Mesa da Assembleia Intermunicipal. --------------------------------------------
---- Os primeiros órgãos sociais ficam assim constituídos: ---------------------------------------------
---- Assembleia Intermunicipal: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Presidente � Dr. Soares Marques (Câmara Municipal de Mangualde); -------------------------
---- - Vice-Presidente � Dr. António Carlos (Câmara Municipal de São Pedro do Sul); -----------
---- - Secretária - Dra. Eulália Teixeira (Câmara Municipal de Castro Daire); ----------------------
---- Conselho Directivo: -------------------------------------------------------------------------------------
---- - Presidente � Dr. Carlos Marta (Câmara Municipal de Tondela); --------------------------------
---- - Vice-Presidente � Dr. Américo Nunes � (Câmara Municipal de Viseu); ----------------------
---- - Vogais: - Dr. Telmo Antunes (Câmara Municipal de Vouzela); - Eng.º João Lourenço 
(Câmara Municipal de Santa Comba Dão); - Dr. Alexandre Vaz (Câmara Municipal do Sátão).� 
---- A Senhora Presidente da Câmara respondeu ao Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges 
da Silva para não ficar preocupado porque a Câmara de Nelas ia exercer o seu magistério de 
influência  e ditou para a acta que futuramente vai apresentar uma declaração de voto. -----------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que a declaração 
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva era uma declaração de mau 
gosto porque a Associação ia defender os interesses do concelho de Nelas.--------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que gostaria de ver o Senhor 
Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques a defender na referida associação o Município de 
Nelas e gostaria de ver naquela Associação e na Associação de Desenvolvimento do Dão um 
representante do Município de Nelas que esteja presente nos órgãos directivos daquelas 
associações.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a Declaração que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Intervenção do Vereador do PP Manuel Marques na reunião de Câmara de 10/04/2007 ( a 
fls. 4 e 5 da respectiva acta) ---------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A intervenção do vereador do CDS/PP Dr. Manuel Marques, comparando a intervenção 
actual do PS a intervenção política dos dirigentes do PSD em 1995, referenciando um 
comunicado daquele  partido dessa data, em que se refere �a aparição de pessoas 
desmedidamente ambiciosas e sem escrúpulos, estranhamente influentes nas próprias estruturas 
distritais do PSD, fizeram da vida política uma permanente chicana, que visa objectivamente 
desprestigiar as pessoas e as instituições e provocar o caos no Concelho�, não pode deixar de 
considerar-se um insulto. ------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Insulto para com os dirigentes do PS e do PSD que ao longo da sua história contribuíram  
para o desenvolvimento e luta política  do Município, todos seguramente na sua acção com 
virtudes e defeitos, não recebendo naturalmente lições de moral ou reconhecendo  autoridade a 
quem ao longo da sua vida política já serviu a todos e de todos e a todos prometeu até �dar o 
seu sangue�. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Insulto porque o senhor vereador foi eleito e exerce o poder actualmente na coligação 
PSD/CDS, contribuindo para a sua eleição há um ano e meio ao referido dirigente e os seus 
eleitores. É de todo desaconselhável, como diz o povo �morder na mão que nos dá de comer�. --
---- 4. Até porque as referidas pessoas �desmedidamente ambiciosas e sem escrúpulos� do PSD 
�estranhamente influentes na Distrital do PSD�, tinham  como interlocutor o mesmo Presidente  
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da Distrital que actualmente, José Cesário (junto cópia de imprensa da época de 1995). ----------
---- 5. O que pretende com isto Manuel Marques?--------------------------------------------------------
----  Ou este comportamento é o mesmo do escorpião que apesar de ter prometido ao ganso que 
não o morderia se o passasse para a outra margem do rio no seu dorso, o mordeu dizendo não 
ter podido evitar isso e arriscando morrer, porque isso de �morder é... da sua natureza�? ---------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou também fotocópia de uma 
página do jornal �O Público�, datada de 18 de Junho de 1995, onde consta a notícia que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Conflito surpreende líder do PSD � Nogueira, o guarda-costas. ---------------------------------
---- A intervenção de Nogueira foi providencial para os dirigentes do PSD de Viseu que 
correram o sério risco de ser espancados por trabalhadores em fúria. Um conflito laboral serviu 
para o líder do PSD mostrar dotes desconhecidos. Para o fim ficaram as críticas ao PS. ----------
---- Fernando Nogueira foi ontem a Viseu para presidir ao encerramento de um encontro de 
quadros social-democratas da região e acabou a servir de guarda-costas ao líder da distrital, 
José Cesário, que esteve muito perto de ser espancado por empregados de uma empresa de 
Nelas, a Topack. José Cesário safou-se apenas com alguns safanões graças à intervenção 
decidida de Nogueira, que, depois de ter tentado, sem sucesso, acalmar os ânimos dos 
manifestantes, empurrou o líder distrital viseense para o interior do seu automóvel . A viatura 
abandonou rapidamente o local debaixo de uma saraivada de insultos e ameaças dirigida ao 
deputado viseense e ao presidente da concelhia de Nelas, Paulo Santos, que permaneceu em 
segurança no interior do edifício da Expo-Beiras. -------------------------------------------------------
---- Na origem da fúria dos 200 trabalhadores da Topack � que estavam acompanhados pelos 
administradores da empresa � esteve uma conferência de imprensa promovida recentemente 
pela concelhia social-democrata de Nelas para denunciar um alegado �negócio pouco claro� 
entre a Topack e o Presidente da Câmara local, José Correia, que nas eleições de 1993 trocou o 
PSD pelo PS. Com a cobertura da Comissão Política Distrital, o PSD de Nelas acusou a Topack 
de comprar à autarquia um terreno por 77 contos que viria mais tarde a revender à 
multinacional  americana Johnson Controls por 110 mil contos. --------------------------------------
---- A administração da Topack, que lidera o mercado nacional de produção de sacos plásticos, 
reagiu imediatamente, acusando, por sua vez, o PSD de ter montado �uma cabala insidiosa e 
criminosa�. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A empresa reconheceu ter comprado o terreno em 1978, mas esclareceu que se limitou a 
vender à empresa americana as infra-estruturas que ali construiu, avaliadas em 160 mil contos. -
---- Com os seus postos de trabalho em risco, os trabalhadores compareceram  em peso ontem, 
na Expo-Beiras, para pedir a Fernando Nogueira que �castigue exemplarmente� os dirigentes 
locais do partido. O líder do PSD foi recebido calorosamente pelos manifestantes e chegou 
mesmo a prometer que receberá em audiência, na próxima terça-feira, uma delegação da 
empresa. Porém, acabou por ter de abandonar rapidamente o local quando as ameaças e os 
insultos a José Cesário subiram de tom. �Veja lá se tem mão no partido�, foi o conselho que 
Nogueira escutou da voz do proprietário da empresa, Rui Monteiro, também ele social-
democrata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ataques ao PS --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os incidentes com os trabalhadores da Topack acabaram por retirar brilho à intervenção de 
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Fernando Nogueira, que estava acompanhado por Durão Barroso (muito discreto) e pelos 
Ministros da Defesa e do Emprego, ambos naturais de Viseu. O Presidente do PSD defendeu a 
continuação do ciclo de estabilidade e governabilidade do país iniciado com os governos de 
Cavaco Silva como única forma de evitar �o retorno à falta de credibilidade interna e externa�, 
anterior a 1985. �Lembrem-se como era o país há dez anos atrás após os governos socialistas�, 
exortou Nogueira, lançando-se de seguida num duro ataque à actual liderança do PS. -------------
---- �Os portugueses sabem que é preciso ter cuidado com os políticos para quem governar 
significa distribuir às pazadas dinheiro que não há�, afirmou o Presidente do PSD, 
acrescentando que �a nova maioria desejada pelo PS não passa da velha maioria de esquerda 
que confunde milhões com tostões�. O modelo de regionalização pretendida pelo PS foi 
também alvo de críticas de Nogueira, que deixou em Viseu o mote para a campanha eleitoral do 
PSD nesta matéria: �Regionalização sim, regiões administrativas não�. -----------------------------
---- Por último, condenou os autarcas socialistas que defendem as polícias municipais, dizendo 
que se trata de uma proposta �irresponsável e sem sentido�, susceptível de criar focos de 
conflito com as forças tradicionais. �Com a segurança não se brinca. Quem mais fala de 
segurança é quem mais passa a vida a desmoralizar as forças da GNR e da PSD que põem 
diariamente em risco a sua vida e a sua integridade física para nos protegerem�. -------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques respondeu que na sua intervenção 
colocou em itálico essas palavras porque não eram suas, que esteve lá na Expobeiras, que não 
morde em ninguém e que irá responder por escrito numa futura declaração. ------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva disse ao Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques para ter cuidado com o que vai escrever na declaração de voto. -----------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta: �Morderei 
quaisquer pessoas que ponham em causa os industriais do meu concelho.� ------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 - CONTABILIDADE 

 
1.1.APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2006 
---- Presentes os documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2006, para 
apreciação e votação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que no ano passado tinham votado a favor das contas de 
1999, do Dr. José Correia, as quais tinham sido chumbadas pelo Tribunal de Contas e só agora 
foram homologadas. ------------------------------------------------------------------------------------------
----- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, apresentaram 
a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------
---- �Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Ano de 
2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Tendo em conta que os documentos de prestação de contas do exercício de 2006 já foram 
submetidos a votação, na reunião de Câmara anterior, propomos que os mesmos não sejam de 
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novo postos à votação, pois que, os condicionalismos que levaram à sua não aprovação, se 
mantêm no essencial.� ---------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou porque trouxe os 
documentos de prestação de contas novamente à votação e vai apresentar essa explicação por 
escrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que no passado eles tinham 
votado as contas de 1999 porque tinham todo o acesso aos documentos e agora eram as mesmas 
pessoas que não os deixavam ver os documentos. ------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta que o Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva disse, na sequência da discussão sobre a conta de 
gerência que �o tempo que os processos correm em tribunal permite ao Dr. Manuel Marques ir 
escondendo e omitindo documentos�. ---------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos solicitou ao Executivo para pedir 
parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e questionou o 
Executivo porque é que eles tinham acesso a todos os documentos e os outros vereadores não.--
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que  eles  estavam disponíveis  
para votar as contas desde que tivessem acesso aos documentos, que as contas são documentos 
técnicos mas que há questões políticas. --------------------------------------------------------------------
---- Posta à votação a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista foi 
a mesma aprovada com três votos contra da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores 
Vereadores Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e Dr. Manuel da Conceição Marques e 
quatro votos a favor dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Eng.º João 
Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de 
Pais Monteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges 
Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro apresentaram a Declaração de Voto 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Ano de 
2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Em virtude dos documentos de prestação de contas e o relatório de gestão do ano de 2006 
já terem sido votados, os vereadores do Partido Socialista entendem que os mesmos não devem 
ser submetidos de novo a votação. -------------------------------------------------------------------------
---- Mantêm a sua posição sobre os mesmos, expressa na reunião anterior, em virtude de não se 
terem alterado as circunstâncias que levaram à sua não aprovação, por lhes terem sido 
recusadas, de forma sistemática, informações e documentos que consideram fundamentais para 
a apreciação das contas e análise da situação económica e financeira do município, em especial 
facturas e contratos de fornecedores, que repetidamente têm vindo a solicitar, nomeadamente: --
---- - Omissão das datas de emissão das facturas de fornecimento de bens ou de prestação de 
serviços, constantes do registo de pagamentos presente a reunião de Câmara, solicitado 
verbalmente diversas vezes e por escrito em 11 de Julho de 2006; ------------------------------------
---- - O mesmo assunto apresentado em 30 de Janeiro de 2007, com pedido expresso para que 
fossem refeitas com a informação pretendida as listagens apresentadas nas reuniões de Câmara 
de 29 Nov, 27 Dez 05, 31 Jan, 2 Mar, 14 Mar, 11 Abr, 9 Mai, 13 Jun, 11 Jul, 8 Ago, 12 Set, 10 
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Out, 14 Nov, 26 Dez, 9 Jan 07; -----------------------------------------------------------------------------
---- - Requerimento para que, a partir de 30 de Janeiro, as referidas listagens fossem 
acompanhadas com a disponibilização de um dossier, para consulta em reunião de Câmara, 
contendo as facturas de fornecedores e empreiteiros, bem assim como os mapas de vencimentos  
e outros encargos; ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Os mesmos assuntos apresentados em 13 de Março de 207; -------------------------------------
---- - Cópias das diversas facturas de fornecedores, constantes do registo de pagamentos 
efectuados de 1 a 31 de Janeiro de 2007, presente a reunião de Câmara de 13 Fev 2007; ---------
---- - Contrato de abastecimento de combustível em vigor; --------------------------------------------
---- - Extractos de movimentos de abastecimento de combustível, das viaturas da Câmara, no 
período de 1 de Novembro de 2005 até 28 de Fevereiro de 2007; -------------------------------------
---- - Cópias de diversas facturas de fornecedores, constantes do registo de pagamentos 
efectuados de 1 a 28 de Fevereiro de 2007, presente a reunião de Câmara de 13 Mar 2007; ------
---- - Cópias de diversas facturas de fornecedores, constantes do registo de pagamentos 
efectuados de 1 a 31 de Março de 2007, presente a reunião de Câmara de 10 de Abril de 2007; -
---- - Informação dos serviços técnicos da Câmara e cópia de reclamação do empreiteiro, de 
pagamento de trabalhos a mais em obras do executivo anterior, entregue em Dezembro e 
enviada em Março para a IGAT, solicitado em 14 de Março de 2007. -------------------------------
---- 2. Numa tentativa de iludir a questão do acesso a informações e documentos, foram 
entregues ao Vereador Adelino Amaral, pessoalmente, no dia 13 de Abril e a pedido do Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Seixas, as informações que os vereadores do Partido Socialista haviam 
pedido na última reunião de Câmara, ou seja a discriminação dos valores incluídos nalgumas 
contas dos mapas de Fluxos de Caixa. ---------------------------------------------------------------------
---- Nessa altura quer o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas, quer o Senhor Chefe de Gabinete 
da Senhora Presidente da Câmara, Dr. Pedro Alves, insinuaram que o voto contra dos 
vereadores do Partido Socialista havia sido justificado pela ausência dessas informações e 
poderia ser repensado após entrega das mesmas. --------------------------------------------------------
---- O Vereador Adelino Amaral diz ter deixado bem claro que tal não correspondia à verdade, 
pois o que estava em causa e que motivou o nosso voto contra a aprovação dos documentos  de 
prestação de contas de 2006, eram outros documentos e informações. Os mesmos que, por 
diversas vezes, foram pedidos antes, que nos têm sido sistematicamente negados e de que 
continuamos à espera. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Não haveria por isso, em seu entender, nenhum facto novo para alterar o sentido de voto. ---
---- Curiosamente, esta ocorrência foi alvo de tratamento jornalístico, sendo apresentada uma 
notícia deformada do que se passou, ao referir: ----------------------------------------------------------
---- �...na passada sexta-feira, os vereadores do PS na Câmara Municipal de Nelas estiveram 
reunidos com a presidente da autarquia, a fim de poderem rever o seu sentido de voto ao 
Relatório de Gestão, tendo-lhes sido facultados uma série de documentos/processos entretanto 
requeridos à autarquia.� --------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. As circunstâncias que motivaram o nosso voto contra os documentos de prestação de 
contas, não mudaram com o conteúdo da carta enviada pela Senhora Presidente da Câmara aos 
vereadores do Partido Socialista, que nada acrescenta à posição assumida em reunião de 
Câmara, reafirmando uma vez mais que aos vereadores do PS não daria acesso a alguns dos 
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documentos por eles pedidos.--------------------------------------------------------------------------------
---- Para que conste, anexa-se a referida carta, bem assim como os documentos a ela apensos.---
---- 4. Contudo, a nossa proposta para que não seja repetida a votação dos documentos de 
prestação de contas do exercício de 2006, uma vez que já foram objecto de votação e não 
ocorreu nenhum facto novo nem se alterou nenhum dos procedimentos que levara à sua não 
aprovação, não invalida que seja feita uma análise, apenas dos documentos que foram presentes 
a reunião de Câmara, da qual resultam as seguintes considerações: -----------------------------------
---- 4.1. Receitas: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- O nível global de execução do Orçamento da Receita pode considerar-se aceitável, 
cifrando-se em 9.456.030 � as receitas cobradas, mais de 85% das previstas que eram 1.020.188 
�. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- As receitas correntes tiveram um acréscimo global de mais 4%, ou 278.285�, em relação ao 
exercício de 2005, que corresponde a um nível de execução de 103%, beneficiando sobretudo 
do forte aumento dos impostos directos, de mais de 13% em relação a 2005, passando de 
1.773.143 � para 2.006.946 �, indicador só por si bastante positivo, revelador do bom nível de 
desenvolvimento económico do concelho e do elevado nível de autonomia financeira do 
município, que o actual executivo herdou. ----------------------------------------------------------------
---- Apenas a rubrica de impostos indirectos teve uma redução significativa de receitas, menos 
31% do que em 2005 e apenas 46% do orçamentado. Nesta rubrica é significativa a forte queda 
das receitas de loteamentos, obras e ocupação de via pública, que se fica por cerca de 15% do 
estimado, caindo quase 80% em relação ao ano anterior. Para este resultado terá contribuído a 
crise no sector e a incapacidade do executivo municipal em tomar medidas para atenuar os seus 
efeitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Quanto às receitas de capital, o seu nível de execução é bastante inferior, principalmente 
devido ao facto de se ter utilizado o artifício de sobre-orçamentação, tão criticado em relação ao 
executivo anterior, prevendo-se receitas de vendas de terrenos de 250.000 �, das quais apenas 
se concretizaram 16.804 �, ou seja menos de 7%. -------------------------------------------------------
---- Também a não utilização, no exercício de 2006, do empréstimo aprovado e incluído em 
revisão orçamental, de 697.670 �, limitou as receitas de capital e, à custa  de adiamento dos 
investimentos que o justificavam, permitiu ao actual executivo propagandear a redução da 
dívida, que seria praticamente nula caso o referido empréstimo tivesse sido utilizado. ------------
---- 4.2 Despesas ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- No que toca às despesas, o nível global de execução cifrou-se também em cerca de 85% em 
relação ao orçamento, havendo uma ligeira quebra de 3% em relação à despesas de 2005, 
tendência aliás semelhante à da receita. -------------------------------------------------------------------
---- Este nível de execução poderia levar a uma opinião favorável em relação às contas do 
exercício de 2006, só que a distribuição da despesa pelas várias categorias de despesas 
correntes e de capital, revelam as opções de gestão deste executivo, que, de forma desastrosa, 
fomentou com as suas políticas, um brutal aumento nas despesas correntes e, por consequência, 
permitiu que o valor para investimento fosse drasticamente reduzido. -------------------------------
---- Assim, todas as grandes rubricas da despesa têm aumentos de mais de 10% em relação ao 
ano de 2005 e um grau de execução de próximo dos 100%. As despesas com pessoal sobem 
11%, pesando 33% no total do orçamento (e não 42% como é referido no relatório de gestão), 
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os juros e encargos sobem 20%, as transferências correntes sobem 22% e a aquisição de bens e 
serviços regista um acréscimo de 25% em relação a 2005. ---------------------------------------------
---- As despesas com aquisição de bens e serviços totalizam 2.470.001 �, regista-se uma 
execução superior a 98% do previsto e não 86% e 88% como indicado no relatório de gestão. --
---- Em valores brutos verifica-se um aumento de mais de 1.000.000 �, um milhão de euros, nas 
despesas correntes, que agora significam 73% do orçamento municipal, ou seja, 6.797,762 �, 
muito acima dos 60% verificados em 2005, isto é 5.782,421 �, para um valor total de despesa 
praticamente igual. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Nas despesas de capital verificou-se uma redução bruta de mais de 1.300.000 �, um milhão 
e trezentos mil euros, que agora representam apenas 27% do total das despesas, isto é 2.549.216 
�, bastante inferior ao valor de 3.853.187 � verificado em 2005, que correspondia a 40% da 
despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim foi quebrada a regra do equilíbrio mínimo de 60-40 entre despesas correntes e 
investimento, sendo agora de 73-27 apenas, o que significa que o investimento é praticamente 
inexistente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O valor para investimento propriamente dito ficou-se por 2.184.466 �, apenas 23% do total 
do orçamento e inferior em 42% ao realizado em 2005. ------------------------------------------------
---- De referir ainda que uma grande parte da despesa de investimento se refere a obras que 
transitaram do executivo anterior, limitando-se este executivo a fazer os pagamentos, pois que 
também figuram do lado da receita muitos valores de comparticipações do Estado em obras 
executadas e candidatadas pelo executivo anterior. ------------------------------------------------------
---- Um caso particular a merecer reflexão, pelo seu peso nas receitas correntes, é o decréscimo 
de 3,4% na venda de água, enquanto que, do lado da despesa, se verificou um aumento de 
28,2% com a compra de água, ou seja 318.051 �. -------------------------------------------------------
---- 4.3. Grandes Opções do Plano. -------------------------------------------------------------------------
---- O grau de execução das grandes rubricas do Plano Plurianual de Investimentos, com valor 
orçamentado superior a 500.000 �, é ainda mais baixo, caindo para 44%, ou 246.560 �, em 
Desporto, Recreio e Lazer, 40%, isto é 241.338 �, em Administração Geral e apenas 38%, que 
corresponde a 342.326 �, em Transportes e Rede Viária.-----------------------------------------------
---- Nas rubricas Segurança e Ordem Pública, Protecção Civil e Segurança Contra Incêndios, 
Serviços Auxiliares de Ensino, Serviços Individuais de Saúde, Acção Social, Habitação, 
Resíduos Sólidos, Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca e Mercados e Feiras, o 
investimento foi praticamente nulo e quase insignificante em Abastecimento de Água e 
Saneamento, área em que o actual executivo prometeu fazer grandes investimentos, pois disse 
ter encontrado �uma rede de saneamento pré-histórica�. -----------------------------------------------
---- Como atrás ficou dito, o nível de execução das Grandes Opções do Plano ficou-se por uns 
lamentáveis 2.184.465 �, 58% do investimento da autarquia previsto para 2006 que era 
3.746.128 �, valor este já por si muito baixo, tendo em conta o valor global do orçamento, as 
necessidades de investimento no concelho e as promessas feitas. -------------------------------------
---- 4.4 Procedimentos ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Carece de esclarecimento se o conteúdo da conta �Acréscimos de proveitos � 177.588,22 �� 
corresponde a juros, descontos, comissões, bónus ou a outros proveitos a creditar em 2007. -----
---- Carece de esclarecimento  se o conteúdo da conta �Proveitos diferidos � 730.147,93 �� 
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corresponde a rendas ou subsídios ao investimento recebidos e neste caso, a que obras ou 
contratos-programa se refere. -------------------------------------------------------------------------------
---- A contabilização de salários e outras subvenções, pagos a funcionários e colaboradores, 
admitidos através de POC�s e estágios profissionais, como Aquisição de Bens e Serviços e não 
como Despesas Com Pessoal, oferece dúvidas, do ponto de vista formal e legal e justificaria 
fosse pedido parecer técnico-jurídico a entidade competente.------------------------------------------
---- 4.5 Responsabilidade ------------------------------------------------------------------------------------
---- Apesar da Presidente da Câmara ter assumido como dívida do município e mostrar  
intenção de pagar, o valor de cerca de 275.000 �, reclamado por um empreiteiro, relativo a 
trabalhos a mais em várias obras do executivo anterior, tal facto não foi relevado nas contas, 
nem através de constituição de provisão, nem tão pouco, em qualquer nota do anexo ao balanço 
e demonstração de resultados, como recomendam as boas práticas da contabilidade e gestão.----
---- 4.6 Endividamento ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Os valores indicados no Relatório de Gestão para o endividamento da autarquia, não 
correspondem aos apresentados no Balanço, que são 5.160.299,06 � em 2005 e 4.440.763,87 �, 
enquanto no Relatório são indicados os valores de cerca de 6.060.000 � em 2005 e 4.600.000 � 
em 2006. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim a redução do valor da dívida da autarquia não foi superior a 1.450.000 �, como se 
afirma naquele documento, mas sim de apenas 719.535,19 �, ou seja, menos de metade do valor 
anunciado e por várias vezes repetido pela Senhora Presidente da Câmara e pelos vereadores 
em permanência.� ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Anexa à informação atrás descrita encontra-se cópia do ofício n.º 1566, datado de 
11/04/2007, enviado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ao Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Em resposta aos requerimentos dos Senhores Vereadores realizados na reunião da Câmara 
Municipal em 27 de Março do corrente ano, em facultar por escrito cópias dos seguintes 
documentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Extractos de movimentos de abastecimento de combustível e autorização de pagamento de 
todas as viaturas de 1 de Novembro de 2005 até 28 de Fevereiro de 2007; --------------------------
---- - Listagens de pagamentos com indicações das datas das facturas de fornecedores; -----------
---- - Disponibilidade para consulta de dossier com facturas pagas; -----------------------------------
---- - Cópias de várias facturas de fornecedores ou documentos equivalentes, pagas e mapas de 
vencimentos; --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Contrato de abastecimento de combustível; --------------------------------------------------------
---- - Informação dos serviços técnicos e cópia de reclamação de empreiteiro, de pagamento de 
trabalhos a mais, entregue em Dezembro e enviada para a IGAT. -------------------------------------
---- Sobre o assunto em epígrafe, cumpre informar os Senhores Vereadores do Partido 
Socialista que, em conformidade com a interpretação feita da Lei, documento 1, mantenho a 
posição até agora assumida, isto é, disponibilizar dias para consulta ou outro modo de acesso 
aos documentos administrativos, salvo algumas excepções que, também é meu entendimento, se 
encontram sujeitos a deveres de confidencialidade e de segredo de justiça, até ser proferida 
decisão sobre os mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------
---- Entretanto, confrontada com um recurso interposto junto do Tribunal Administrativo de 
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Viseu pelo anterior Presidente da Câmara, conforme consta de resposta do mesmo a 
interpretação do IGAT, documento 2, relativo à matéria em causa, isto é, acesso a documentos 
administrativos, e do qual desconheço a decisão, julgo ser importante aguardar pela decisão do 
mesmo, no total respeito e confiança no Poder Judicial. ------------------------------------------------
---- Assim informo que, até à chegada de um esclarecimento do Tribunal e de Parecer da 
CCDRC sobre o acesso a documentos, o procedimento actual será mantido, vide documento 1. 
Neste sentido, sugiro ainda a V.ªs Ex.ªs que, uma vez não aceitando as datas propostas para o 
acesso aos documentos, manifestem datas possíveis para a realização desse acto, de modo a 
salvaguardar a funcionalidade dos serviços e a boa prestação dos mesmos aos munícipes de 
Nelas.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Documento 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Informação transmitida aos senhores vereadores do partido socialista, em Reunião de 
Câmara, sobre o acesso a documentos administrativos. -------------------------------------------------
---- Em resposta ao requerimento dos Senhores Vereadores do Partido Socialista , informo que 
apesar de sempre lhe ter sido prestada toda a informação necessária de acordo com o n.º 3 do 
artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, em que o Presidente ou vereadores devem 
informar das decisões geradoras de custo ou proveito proferidas ao abrigo dos números 
anteriores (Competências da Câmara Municipal), na reunião que imediatamente se lhes seguir, 
a consulta dos documentos solicitados pode realizar-se ao abrigo da LADA, Lei n.º 65/93, de 26 
de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 8/95, de 29 de Março, pela Lei n.º 94/99, 
de 16 de Julho, e pela Lei n.º 19/2006, de 12 de Julho, a Lei de Acesso aos Documentos 
Administrativos, nos moldes previstos no n.º 1, do artigo 12.º, da mesma lei: a) Consulta 
gratuita, efectuada nos serviços que os detêm; b) Reprodução por fotocópia ou por qualquer 
meio técnico, designadamente visual ou sonora; c) Passagem de certidão pelos serviços da 
Administração. A reprodução nos termos da alínea b), segundo o n.º 2 do mesmo artigo, far-se-
á num exemplar, sujeito a pagamento, pela pessoa que a solicitar, do encargo financeiro 
estritamente correspondente ao custo dos materiais usados e do serviço prestado, a fixar por 
decreto-lei ou decreto legislativo regional, consoante o caso. ------------------------------------------
---- Deste modo, de acordo com a disponibilidade dos funcionários das áreas em questão, a 
consulta poderá ser efectuada às segundas e últimas quintas-feiras pelas nove da manhã.� -------
---- Anexa à informação atrás descrita encontra-se também cópia do ofício n.º 3677, datado de 
29 de Setembro de 2005, enviado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas ao 
Senhor Inspector-Geral da Administração do Território, que a seguir se transcreve: ---------------
---- �Exposição de Manuel da Conceição Marques. -----------------------------------------------------
---- Em resposta ao ofício n.º 180.900-1/2005, informo V.ª Ex.ª que o Senhor Vereador Manuel 
da Conceição Marques ao pretender que lhe fosse fornecida a relação nominal dos funcionários  
da Autarquia, para efeitos que só ele poderá explicar, mas que tendo em conta a proximidade do 
acto eleitoral autárquico de 9 de Outubro, se presume poderem ser interrelacionados, provocou 
dúvidas sobre a legalidade da sua remessa. ---------------------------------------------------------------
---- Por isso mesmo, solicitei o parecer do Senhor Jurista da Autarquia, de cujo teor dou 
conhecimento a V.ª Ex.ª. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Em tempo oportuno comuniquei ao referido vereador que havia solicitado a intervenção do 
Senhor Jurista, ao mesmo tempo que o informei que tinha conhecimento directo dos 
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funcionários que se opunham à divulgação de dados pessoais que só a eles diziam respeito. -----
---- Nestes termos, foi interposto recurso junto do Tribunal Administrativo de Viseu, quanto ao 
Parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos.� .---------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara ditou para a acta que futuramente vai apresentar uma 
declaração de voto referente à rejeição da proposta apresentada pelos Vereadores do Partido 
Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva questionou o Executivo relativamente 
ao pedido do empreiteiro de 275.000 �. -------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques respondeu-lhe que  não havia 
facturas, só havia papeis escritos à mão de trabalhos executados e não havia facturação porque 
não havia autos de medição. --------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a Declaração que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Prestação de Contas e Relatório de Gestão do ano de 2006. -------------------------------------
---- 1. Por não ter havido qualquer alteração nas circunstâncias que determinaram o meu voto 
contra neste ponto em 10/04/2007, mantenho o mesmo sentido de voto; -----------------------------
---- 2. Dou aqui por reproduzidas as razões então alegadas. --------------------------------------------
---- 3. Assim sendo não faz até qualquer sentido o reagendamento desta matéria.� -----------------  
1.2.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 5, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2007, n.º 5, as quais ficam anexas a esta 
acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------------------------- 
1.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA � 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 17 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras.---------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exªs. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira, 
Carvalhal Redondo, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António e 
Canas de Senhorim, referentes aos anos lectivos de 2006/2007:---------------------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Santar: Janeiro de 2007 � 182,25 �; Fevereiro de 2007 � 155,25 �;--
---- -  Jardim de Infância de Moreira: Janeiro de 2007 � 279,00 �; Fevereiro de 2007 � 301,50 �; 
---- -  Jardim de Infância de Vila Ruiva: Janeiro de 2007 � 346,50 �; Fevereiro de 2007 � 
297,00 �; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Janeiro de 2007� 407,25 �; Fevereiro de 2007 � 333,00 �; 
---- -  Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Janeiro de 2007 � 362,25 �; Fevereiro de 2007 
� 272,25 �; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Janeiro de 2007 � 279,00 �; Fevereiro de 2007-236,25� 
---- TOTAL: 3.451,50 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim: --------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Janeiro de 2007 � 721,60 �; Fevereiro de 2007 � 
523,60 �; Março de 2007 � 613,80 �; ----------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Janeiro de 2007 � 423,90 �; Fevereiro de 2007 � 
318,60 �; Março de 2007 � 448,20 �; ----------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 3.049,70 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim � 1.º Período � 1.649,60 �; -------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António � 1.º Período � 446,40 �; ---------------------
---- TOTAL: 2.096,00 �. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Nelas: Janeiro de 2007 � 889,60 �; Fevereiro de 2007 � 691,20 �; 
Março de 2007 � 900,80 �; ----------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 2.481,60 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Folhadal - Dezembro de 2006 � 198,00 �; Janeiro de 2007 � 246,00 
�; Fevereiro de 2007 � 212,00 �. ---------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 656,00 �.�--------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas para a Santa Casa da Misericórdia 
de Santar, para o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim, para o Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim, para a Escola Secundária de Nelas e para a Associação do 
Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo.--------------------------------------------------------- 
1.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 17 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho --------------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de Vªs. Exªs. e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas de 
Folhadal, Nelas, Moreira Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Aguieira e Canas de Senhorim, 
referentes ao ano lectivo de 2006/2007:--------------------------------------------------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Moreira: Janeiro de 2007 � 180,00 �; Fevereiro de 2007 � 330,75 �; ------------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Janeiro de 2007 � 267,75 �; Fevereiro de 2007 � 209,25 �; -----------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Janeiro de 2007 � 630,00 �; Fevereiro de 2007 � 569,25 �; ---------
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Janeiro de 2007 � 648,00 �; Fevereiro de 2007 � 531,0 � -
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Janeiro de 2007 � 463,50 �; Fevereiro de 2007 � 445,50 �; ---------
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---- - 1.º CEB de Santar: Dezembro de 2006 � 67,50 �; Janeiro de 2007 � 366,75 �; Fevereiro  
de 2007 � 308,25 �; ------------------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 5.017,50 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - Escola do 1.º CEB de Canas de Senhorim � Feira: Janeiro de 2007 � 1.935,90 �; Fevereiro 
de 2007 � 1.455,30 �; Março de 2007 � 1.571,40 �; -----------------------------------------------------
---- - Escola do 1.º CEB de Canas de Senhorim � Fojo: Janeiro de 2007 � 990,90 �; Fevereiro 
de 2007 � 747,90 �; Março de 2007 � 747,90 �; ---------------------------------------------------------
---- TOTAL: 7.449,30 �. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2006/2007): ---------------------------------------------
---- - Janeiro de 2007 � 973,98 �; Fevereiro de 2007 � 818,89 �; Março de 2007 � 820,65 �; ----
---- TOTAL: 2.613,52 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim (Comparticipações relativas aos alunos do 
1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2006/2007): -------------------------------------------------
---- - 1.º Período � 540,54 �; --------------------------------------------------------------------------------
---- Escola Secundária de Nelas (1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela): ------------------------------
---- - Janeiro de 2007 � 1.147,20 �; ------------------------------------------------------------------------
---- - Fevereiro de 2007 � 859,20 �; ------------------------------------------------------------------------
---- - Março de 2007 � 952,00 �; ---------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 2.958,40 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB do Folhadal: Dezembro de 2006 � 162,00 �; Janeiro de 2007 � 362,00 �;  
Fevereiro de 2007 � 318,00 �; ---------------------------------------------------------------------------- -
---- TOTAL: 842,00 �.� --------------------------------------------------------------------------------------
----  A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas para a Santa Casa da Misericórdia 
de Santar, para o Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, para o Agrupamento de 
Escolas Dr. Fortunato de Almeida, para o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, para 
a Escola Secundária de Nelas e para a Associação do Folhadal - Centro Social, Cultural e 
Recreativo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1.SENHOR VEREADOR DR. JORGE MANUEL E BRANQUINHO DE PAIS 
MONTEIRO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO PELO PERÍODO DE UM 
ANO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 10 de Abril de 2007, do Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e 
Branquinho de Pais Monteiro, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Eu, Jorge Manuel Branquinho Pais Monteiro, Vereador desta Câmara Municipal, eleito pelo 
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Partido Socialista, venho, desta forma, ao abrigo do artigo 77.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pedir a suspensão do mandato, por 
um período de um ano, aproximadamente, com inicio em 04/05/2007, por motivos de índole 
pessoal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A fim de ser apreciado na próxima reunião de Câmara de 24/04/07, entrego em mão a V.ª 
Ex.ª, desde já, este meu pedido. ----------------------------------------------------------------------------
---- Com os melhores cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara lamentou que o Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e 
Branquinho de Pais Monteiro os deixasse e agradeceu a sua colaboração e a sua postura. --------
---- Os Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos e Adelino José Borges 
Amaral, em nome do Partido Socialista, formularam um agradecimento público pela forma 
séria como o referido Vereador trabalhou e colaborou com eles. --------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta a seguinte 
declaração: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- �Conheci o Prof Branquinho enquanto Professor e com ele muito aprendi. --------------------
---- Conheci o Dr. Branquinho e enquanto Vereador e também com ele também muito aprendi.-
---- Se não estivesse aqui uma carta ou um requerimento que nos obriga a decidir sobre 
questões que são do seu foro pessoal a minha votação seria de reprovar este próprio 
requerimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Agradeço-lhe a forma amiga conforme algumas vezes nos pontos mais acalorados das 
reuniões ele me advertia que eu próprio reconheço a sua razão. ---------------------------------------
---- Volte Dr. Branquinho, que o Senhor ainda não nos ensinou tudo, ainda mais algo ficará 
para eu aprender.� --------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas também afirmou ter uma 
estima pessoal muito grande para com o Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de 
Pais Monteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de suspensão do mandato do 
Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro pelo período de um ano. ----
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro e agradeceu as palavras proferidas pela Senhora Presidente da Câmara e pelos 
restantes Senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------------------- 

 
3 � OBRAS PÚBLICAS 

 
3.1.VARIANTE DE LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS � E.N. 234. 
RECONHECIMENTO DO SEU INTERESSE PÚBLICO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Variante de Ligação da Rotunda das Eiras � EN 234. Reconhecimento do seu interesse 
público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. A Variante de Nelas, via que actualmente estabelece a ligação entre a EN 231 e a EN 234, 
ainda não se encontra concluída, faltando para tal o troço que faz a ligação entre a Rotunda das 
Eiras e a EN 234. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Esta via constitui a única alternativa ao futuro IC12, via de ligação do IP3 à A25, pelo que 
apresenta um grande volume de tráfego para uma zona urbana. ---------------------------------------
---- II. Face a estes problemas, deliberou a Autarquia, em Reunião de Câmara de 28/04/2004, 
aprovar o projecto de ligação da Rotunda das Eiras à EN 234, desviando assim o trânsito do 
meio da zona urbana, cujo traçado inclui a inserção na E.N. 234, depois do Estádio Municipal, 
através de uma rotunda.--------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O traçado proposto atravessa uma pequena mancha da R.A.N., impossível de evitar, 
devido à inserção na E.N. 234. ------------------------------------------------------------------------------
---- A área de terreno incluído na R.A.N. afectada com o traçado da estrada é de 8.580 m2, pelo 
que se julga não prejudicar significativamente o equilíbrio biofísico da zona. ----------------------
---- IV. Assim, dada a impossibilidade de evitar o traçado, solicito a V.ª Ex.ª o 
RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO do empreendimento, para que a Comissão 
Regional da Reserva Agrícola Nacional se possa pronunciar. -----------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento do interesse público 
referente à Variante de Ligação da Rotunda das Eiras � EN 234, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 

 
4 - ZONAS INDUSTRIAIS 

 
4.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) - 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A HERDEIROS DE JOSÉ DE ABRANTES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 3 de Abril de 2007, do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) - Aquisição de terreno a herdeiros de José de Abrantes.-
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para atracção de eventuais investidores, e havendo um proprietário interessado em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ------------------------------
---- Artigo matricial 2671-R, sito em Vale de Vinagre, na Freguesia de Vilar Seco, Concelho de 
Nelas, com a área de mil e quatrocentos metros quadrados, confrontando a Norte e Nascente 
com Miguel Albuquerque, Sul com Rui Rodrigues da Silva e Poente com José Marques da 
Silva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os herdeiros de José de Abrantes, Maria da Glória Pais, Carlos Manuel Abrantes e Glória 
da Natividade Abrantes, vendem-no pelo preço total de dois mil setecentos e trinta euros 
(2.730.00 �). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços-------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na região, julga-se ser de aceitar o preço proposto.------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�.----------------------------- 
---- Depois de alguma discussão entre o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva 
e o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques acerca de aquisição de terrenos 
para as Zonas Industriais do Concelho o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
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Silva abandonou a reunião. -------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de dois mil setecentos e trinta 
euros aos herdeiros de José de Abrantes, Maria da Glória Pais, Carlos Manuel Abrantes e 
Glória da Natividade Abrantes, referente à aquisição de terreno para a Zona Industrial I (lado da 
Topack), nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás 
descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) - 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A  JOSÉ DOS SANTOS MARQUES DA SILVA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 10 de Abril de 2007, do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) - Aquisição de terreno a José dos Santos Marques da 
Silva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para atracção de eventuais investidores, e havendo um proprietário interessado em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ------------------------------
---- Artigo matricial 2670-R, sito em Vale de Vinagre, na Freguesia de Vilar Seco, Concelho de 
Nelas, com a área de mil e duzentos metros quadrados, confrontando a Norte com Alberto 
Antunes, a Nascente com António Abrantes, a Sul com Rui Rodrigues da Silva e Poente com 
Luzia de Jesus e Herdeiros.----------------------------------------------------------------------------------
---- José dos Santos Marques da Silva vende-o pelo preço total de dois mil trezentos e quarenta 
euros (2.340.00 �). --------------------------------------------------------------------------------------------
----- Parecer dos Serviços------------------------------------------------------------------------------------
----- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na região, julga-se ser de aceitar o preço proposto.------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de dois mil trezentos e 
quarenta euros ao proprietário José dos Santos Marques da Silva, referente à aquisição de 
terreno para a Zona Industrial I (lado da Topack), nos termos e de acordo com a informação do 
Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
 

5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
5.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA DO PEREIRO, FREGUESIA DE VILAR 
SECO - APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 156/2007, no valor de 
380,23 �, apresentado pela EDP � Distribuição de Energia, S.A., de Seia, para ampliação de 
Rede BT/IP na Rua do Pereiro, Freguesia de Vilar Seco. ----------------------------------------------- 
 

6 - DIVERSOS 
 
6.1.LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO - NÚCLEO REGIONAL DO 
CENTRO - AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
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---- Presente um ofício datado de 3 de Abril de 2007, da Liga Portuguesa Contra o Cancro � 
Núcleo Regional de Coimbra, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------
---- �Exm.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------------
---- Em nome da Direcção do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
não queremos deixar de testemunhar a V.ª Ex.ª o nosso agradecimento por toda a colaboração 
prestada ao Programa de Rastreio de Cancro da Mama, que teve lugar nesse Concelho. ----------
---- Muito agradecemos a indicação de eventuais despesas a fim de procedermos ao referido 
pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Renovando o nosso sincero agradecimento, apresentamo-lhe os nossos melhores 
cumprimentos.� -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.2.CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES, E.P. - NOVOS HORÁRIOS � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício datado de 9 de Abril de 2007, do Conselho de Gerência dos Caminhos 
de Ferro Portugueses, EP, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------------------
---- �Exma. Senhora Dr.ª Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro ---------------------------
---- Digm.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------------
---- Novos Horários. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Vimos por este meio informar V.ª Ex.ª que vai entrar em vigor, no próximo dia 22 de Abril, 
um conjunto de novos horários para praticamente toda a rede ferroviária nacional. ----------------
---- Nestes novos horários assume particular importância a redução do tempo de trajecto, entre 
Lisboa e Porto, para 2 horas e 35 minutos, no serviço Alfa Pendular, tal como alguns reforços 
de oferta em zonas de tráfego mais carregado. -----------------------------------------------------------
---- Naturalmente, tendo as várias Linhas da Rede fortes relações de interdependência entre si, 
todos os horários tiveram de ser objecto de ajustamentos com maior ou menor profundidade, os 
quais esperamos possam ter consequências geralmente positivas e favoráveis às expectativas 
dos nossos clientes. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Por isso este momento é visto pela CP como uma oportunidade para promover uma maior 
aproximação entre os seus serviços e as populações e de tal facto damos conhecimento a V.ª 
Ex.ª, enquanto legítimo representante destas e seu veículo privilegiado de informação. -----------
---- No que se refere ao Serviço Regional a estrutura da oferta actual será mantida, com 
comboios InterRegionais directos aos grandes centros urbanos e comboios Regionais com 
ligação aos serviços Urbanos. As alterações previstas resultam da necessidade de compatibilizar 
o serviço Regional e InterRegional com os serviços Urbanos e de Longo Curso e traduzem-se 
em alguns ajustamentos de horários. -----------------------------------------------------------------------
---- Estamos certos que o motivo central que nos levou a preparar estas alterações representa 
um grande passo no quadro da mobilidade nacional. ----------------------------------------------------
---- A CP espera que estes novos horários mereçam o agrado dos seus clientes e que também  
eles contribuam para que mais pessoas se decidam pelo uso do transporte ferroviário nas suas 
deslocações, em detrimento do automóvel e de meios de transporte menos amigos do ambiente. 
---- A CP disponibilizará informação no seu site www.cp.pt a partir do próximo dia 13 de Abril 
e pretende iniciar a divulgação ao público nos seus postos de venda a 18 de Abril. ----------------
---- No quadro das relações amistosas que queremos manter e esperamos aprofundar com a  

http://www.cp.pt
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autarquia a que V.ª Ex.ª preside, solicitamos a possível colaboração na divulgação junto das 
Juntas de Freguesia desse Concelho, bem como de outras entidades que considerem relevantes, 
dos propósitos que estão subjacentes a estas alterações a concretizar, bem como na transmissão 
de eventuais contributos que nos possa fazer chegar tendo em vista a permanente melhoria dos 
serviços da CP que perseguimos.� -------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara solicitou à Senhora Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira para enviar cópia deste ofício para as Juntas de Freguesia do Concelho. --------------- 
6.3.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - INSPECÇÃO 
GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO (IGAT) - ACÇÃO PARA 2007 - 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 354/2007-MJS, datado de 16 de Março de 2007, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Inspecção-Geral da Administração do Território (IGAT). Acção para 2007. ------------------
---- À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, recebeu esta Associação o plano 
de inspecções da Inspecção-Geral da Administração do Território (IGAT) para o ano de 2007. -
---- Informa-se, assim, V.ª Ex.ª, que de acordo com o Plano de Inspecções da IGAT, o 
Município a que V.ª Ex.ª preside irá ser inspeccionado ao longo do corrente ano às áreas de 
urbanismo e empreitadas ou finanças.� --------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------     
6.4.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - CÓPIA DE REQUERIMENTO ENVIADO AO 
GOVERNO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 20118-2595APMT/07, datado de 4 de Abril de 2007, do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português da Assembleia da República, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.ma Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------------
---- Encarrega-me o Senhor Deputado Miguel Tiago de enviar, para conhecimento de V. Exa(s), 
e fins considerados convenientes, cópia de Requerimento ao Governo, sobre as Provas globais 
facultativas no Ensino Básico. ------------------------------------------------------------------------------
---- Tão cedo obtenhamos resposta governamental às questões colocadas dela daremos 
conhecimento.� -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Requerimento � Provas globais facultativas no Ensino Básico. ----------------------------------
---- Apresentado por: Deputados Miguel Tiago e João Oliveira (PCP). ------------------------------
---- Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia da República. -------------------------------------------
---- Como é do conhecimento público, o Governo estabeleceu o carácter  facultativo das Provas 
Globais no 9.º ano, 3.º ciclo do Ensino Básico, atribuindo a cada Estabelecimento de Ensino a 
possibilidade de utilizar essa forma de avaliação ou de a não utilizar, conforme entenda. ---------
---- Na verdade, as Provas Globais consistem numa forma de ponderar a avaliação que é 
paralela à regular avaliação contínua, sendo que se introduz com determinada ponderação uma 
componente de avaliação baseada na totalidade dos conteúdos leccionados ao longo do ano 
lectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Poder-se-á dizer que a avaliação contínua sem recurso a provas globais decorre de forma 
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diferente que aquela sujeita a essas provas no final de um ano lectivo. O percurso escolar e a 
avaliação tem, portanto, duas vias distintas: uma exclusivamente baseada na avaliação contínua 
e outra que introduz uma componente de balanço global de aprendizagem, que pondera a 
avaliação com uma percentagem fixa atribuída a uma prova de carácter global. --------------------
---- Levanta-se inevitavelmente a possibilidade de poderem coexistir estas duas formas de 
avaliação em escolas públicas do país, o que coloca os estudantes do mesmo ano do mesmo 
ciclo de ensino, em situações distintas. --------------------------------------------------------------------
---- Nestes termos, ao abrigo da alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República 
Portuguesa e da alínea l) do n.º 1, do artigo 5.º do Regimento da Assembleia da República, 
requeiro ao Governo, através do Ministério da Educação, que me informe do seguinte: -----------
---- - Quantos estabelecimentos de ensino público optaram pela execução de provas globais no 
terceiro ciclo do ensino básico? -----------------------------------------------------------------------------
---- - Considera o Governo que a situação criada pelo carácter facultativo das provas globais 
pode colocar estudantes do mesmo ciclo de ensino sujeitos a diferentes condições de avaliação? 
---- - Que medidas tomará o Governo para garantir que o método de avaliação aplicado a 
estudantes do mesmo ano, no mesmo ciclo de ensino, seja o mesmo, independentemente do 
Estabelecimento Público de Ensino que frequente?� ----------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.5.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - DIRECÇÃO GERAL DE INOVAÇÃO E DE 
DESENVOLVIMENTO CURRICULAR - TEXTO DO SINDICATO DOS 
PROFESSORES DA REGIÃO CENTRO SOBRE AS AEC � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 7536, datado de 10 de Abril de 2007, do Ministério de Educação � 
Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, que seguir se transcreve: ---------
---- �Ex.mo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Texto do Sindicato dos Professores da Região Centro sobre as AEC. ---------------------------
---- Na sequência do texto do Sindicato dos Professores da Região Centro sobre as AEC, tenho 
o prazer de lhe enviar o comunicado com os resultados a que chegámos após análise das 
respostas recebidas de uma grande quantidade de Câmaras e Agrupamentos.� ---------------------
---- �Autarquias e Escolas desmentem Sindicato dos Professores da Região Centro. ---------------
---- No passado dia 2 de Fevereiro o Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC) 
entregou à Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) do Ministério 
da Educação um texto intitulado �Estudo � actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo 
do ensino básico�. O ME está em condições de dizer que as afirmações feitas no documento 
entregue pelo SPRC são falsas. -----------------------------------------------------------------------------
---- O documento põe em causa a qualidade e seriedade do trabalho das autarquias, das escolas 
e dos professores titulares de turma, fazendo também diversas críticas ao modo como as ditas 
actividades estão a ser implementadas, sendo mesmo apontados casos supostamente ilustrativos 
de algumas situações graves, como irregularidades na contratação de pessoal, privatização e 
favorecimento de negócios privados, entre outras. -------------------------------------------------------
---- Tendo a DGIDC notícia de que os problemas existentes são muito pontuais, dado o 
acompanhamento próximo e a avaliação feita no terreno por todas as instituições independentes 
envolvidas no Programa, solicitou às entidades citadas informação sobre a realidade dos factos, 
com vista à correcção de quaisquer irregularidades e à melhoria do serviço educativo prestado, 
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pela primeira vez, a perto de 350.000 crianças e respectivas famílias. --------------------------------
---- Embora a informação das entidades criticadas pelo SPRC continue a chegar oficialmente e 
por escrito à DGIDC, é já possível dizer que as escolas e as câmaras não se reconhecem nos 
factos nele relatados. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Rejeitam ou repudiam as críticas 24 Câmaras Municipais e 7 Agrupamentos de Escolas; -
---- 2. Reconhecem que existiam problemas no passado, porém já resolvidos, 1 Câmara 
Municipal e 1 Agrupamento de Escolas; ------------------------------------------------------------------
---- 3. Reconhecem que existem problemas, mas pontuais e residuais, 1 Câmara Municipal e 2 
Agrupamentos de Escolas; ----------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Reconhecem pertinência apenas a uma parte das críticas, rejeitando as outras, 4 
Agrupamentos de Escolas; ----------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Reconhecem a situação tal como o SPRG a descreve apenas 1 e 1 só Agrupamento de 
Escolas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Saliente-se que em todos os casos em que são reconhecidos problemas as Câmaras 
Municipais e os Agrupamentos de Escolas os justificam de forma convincente, afirmando o seu 
empenho em continuar a procurar recursos que permitam implementar soluções de melhor 
qualidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A DGIDC, em nome do Ministério da Educação, quer por isso enaltecer o empenho posto 
pelas Câmaras Municipais, Agrupamento de Escolas, outras Entidades Parceiras, Professores e 
Encarregados de Educação da Região Centro no sucesso de um programa que, por muito que 
custe a quem não quer ver, é já uma realidade positiva na educação em Portugal, com grande 
projecção no futuro, quando se manifestarem todos os efeitos da mudança que, com o esforço 
de muitos, se está hoje a produzir no sistema de ensino no nosso país.--------------------------------
---- O Ministério da Educação considera lamentável  que quando todos fizeram um esforço  
para o sucesso deste programa, o SPRC esteja a tentar dar uma imagem tão negativa das 
escolas, dos professores e das autarquias.� ----------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------     
 

7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE  JANEIRO 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 2 de Abril de 2007 e 13 de Abril de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO - 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 2 de Abril de 2007 e 13 de Abril de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------
7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 2 de Abril de 2007 e 13 de Abril de 
2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.----------------------------
7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 2 de 
Abril de 2007 e 13 de Abril de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.3.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 4 de Abril de 2007 e 17 de Abril de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo 
VI), fazendo dela parte integrante.--------------------------------------------------------------------------
7.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: LAMEIRÃO, FREGUESIA DE CARVALHAL 
REDONDO. REQUERENTES: ANTÓNIO VÍTOR ROSA RAMOS E ORCIANO 
SILVINO ROSA RAMOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 12 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. 
Requerentes: António Vítor Rosa Ramos e Orciano Silvino Rosa Ramos. Local: Lameirão, 
Freguesia de Carvalhal Redondo. --------------------------------------------------------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
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resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto.--------------------------------
---- II. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--
----  Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de compra e venda, os dois requerentes 
solicitam parecer favorável do terreno rústico sito ao �Lameirão�, artigo 1012, localizado em 
Carvalhal Redondo, sendo metade de 1/3 a favor de cada um: -----------------------------------------
---- IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.----------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, em que são requerentes António 
Vítor Rosa Ramos e Orciano Silvino Rosa Ramos, localizado ao Lameirão, Freguesia de 
Carvalhal Redondo, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM SALÃO DE 
CABELEIREIRO. LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, N.º 148, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: MARIA HELENA RAMOS MONTEIRO MACHADO - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 12 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para um salão de cabeleireiro. Local: Rua do 
Comércio, n.º 148, em Canas de Senhorim. Requerente: Maria Helena Ramos Monteiro 
Machado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 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, com paragem para almoço das 12,00 h às 14,00h e encerramento semanal à 
Segunda-Feira.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
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para um salão de cabeleireiro, sito à Rua do Comércio, n.º 148, em Canas de Senhorim, em que 
é requerente Maria Helena Ramos Monteiro Machado, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
7.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL: RUA DO ROSSIO, N.º 55, EM CANAS 
DE SENHORIM. REQUERENTE: JOSÉ DA COSTA SANTOS E LUIS FILIPE PINTO 
SANTOS - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 12 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento comercial. Local: Rua do 
Rossio, n.º 55, em Canas de Senhorim. Requerentes: José da Costa Santos e Luis Filipe Pinto 
Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Capítulo II do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08,00 h 
às 19,00 h, com paragem para almoço das 13,00 h às 14,30h 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 comercial, sito à Rua do Rossio, n.º 55, em Canas de Senhorim, em que 
são requerentes José da Costa Santos e Luis Filipe Pinto Santos, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
7.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE UM 
ANÚNCIO LUMINOSO MONO-FACE. LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, N.º 121, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: PAULO CARDOSO & BRITO, LD.ª - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 12 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de um anúncio luminoso mono-
face. Local: Rua do Comércio, n.º 121, em Canas de Senhorim. Requerente: Paulo Cardoso & 
Brito, Ld.ª-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para a colocação de um 
anúncio luminoso, no edifício onde funciona o estabelecimento comercial, conforme o descrito 
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nas peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente. ----------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que: -----------------------------------------------------------------------------------
---- a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; ---------------------
---- b) os anúncios apresentem solidez e resistência suficiente, de modo a não causarem perigo 
para os transeuntes do estabelecimento. -------------------------------------------------------------------
---- V. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção dos suportes 
publicitários.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de publicidade 
para colocação de um anúncio luminoso mono-face, sito na Rua do Comércio, n.º 121, em 
Canas de Senhorim, em que é requerente Paulo Cardoso & Brito, Ld.ª, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------ 
7.8.PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE. 
ESTABELECIMENTO "PONTO DE ENCONTRO", NA RUA DIREITA, EM 
CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: NUNO MIGUEL SANTOS LOUREIRO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 12 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de cancelamento do licenciamento de publicidade. Requerente: Nuno Miguel 
Santos Loureiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal com o registo de entrada n.º 125, em 01 de Fevereiro 
de 2007, um pedido de cancelamento do licenciamento de publicidade, de uma placa com a 
inscrição do nome do estabelecimento �Ponto de Encontro�, na Rua Direita, na localidade e 
freguesia de Carvalhal Redondo, deste Município, não pretendendo assim o requerente renovar 
a licença, ao abrigo do disposto no artigo 13.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Da visita ao local verificou-se que o requerente retirou essa placa, mas pintou essa mesma 
inscrição de cor vermelha directamente na parede, conforme a fotografia em anexo, que é parte 
integrante do processo de licenciamento. -----------------------------------------------------------------
---- Ora, de acordo com o disposto no artigo 6.º do regulamento acima citado a afixação ou 
inscrição de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com fins 
lucrativos depende do licenciamento da Câmara Municipal, verifica-se pois, que a referida 
publicidade deverá ser objecto de licenciamento, visto que só deixou de ser aplicada através de 
uma placa, para ser inscrita directamente na parede, com os mesmos dizeres. ----------------------
---- Assim, e salvo melhor opinião, julgo que deverá notificar-se o requerente para, no prazo de 
dez dias, apagar a inscrição publicitária, ou então, proceder à renovação do licenciamento nos 
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termos do disposto no artigo 13.º do Regulamento de Publicidade do Município de Nelas.� -----
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar notificar o requerente Nuno Miguel Santos 
Loureiro, para, no prazo de dez dias, apagar a inscrição publicitária, ou então, proceder à 
renovação do licenciamento nos termos do disposto no artigo 13.º do Regulamento de 
Publicidade do Município de Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras atrás descritas. -------------------------------------------------------------------------- 
7.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE UM 
ANÚNCIO LUMINOSO DE DUPLA FACE E DE UM TOLDO. LOCAL: RUA DA 
URTIGUEIRA, N.º 14, EM VALE DE MADEIROS. REQUERENTE: ANTÓNIO JOSÉ 
PAIS DA SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de um anúncio luminoso de dupla 
face e de um toldo. Local: Rua da Urtigueira, n.º 14, em Vale de Madeiros. Requerente: 
António José Pais da Silva. ----------------------------------------------------------------------------------
---- 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 de dupla face com as dimensões de 0,89x0,84m e de um toldo com as 
dimensões de 3,94x2,50 m, no edifício onde funciona o café, 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. A afixação do anúncio luminoso proposto viola o disposto na alínea a) do artigo 27.º do 
regulamento, dado que tem um balanço superior a 0,50 m, mais nomeadamente 0,84 m. ---------
---- VI. Ainda assim, embora o balanço seja superior a 0,50 m, este não provoca obstrução de 
perspectivas panorâmicas, não afecta a estética ou ambiente do lugar e do edifício, não é 
susceptível de causar danos a terceiros e afectar a segurança das pessoas, não prejudica o acesso 
ao edifício, nem viola as restantes disposições legais do artigo 14.º, que determina as razões 
pelo qual se pode indeferir um pedido de licenciamento de publicidade. -----------------------------
---- VII. A aplicação do toldo cumpre o disposto no artigo 38.º do regulamento e verificou-se no 
local que não ocupa o espaço público, sendo o seu avanço dentro do limite do espaço 
pertencente ao estabelecimento. ----------------------------------------------------------------------------
---- VIII. Assim e 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 e o toldo apresentem solidez e resistência suficiente, de modo a não causarem 
perigo para os transeuntes do estabelecimento. -----------------------------------------------------------
---- IX. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
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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 de dupla face e de um toldo, sito à Rua da Urtigueira, 
n.º 14, em Vale de Madeiros, em que é requerente António José Pais da Silva, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------
7.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO �RESTAURANTE BAR QUINTA DO 
CASTELO�. LOCAL: QUINTA DO CASTELO � ZONA INDUSTRIAL, EM VILAR 
SECO. REQUERENTE: ANTÓNIO FELÍCIO DE FIGUEIREDO MORAIS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de restauração 
�Restaurante Bar Quinta do Castelo�. Local: Quinta do Castelo � Zona Industrial, em Vilar 
Seco. Requerente: António Felício de Figueiredo Morais. ---------------------------------------------
---- 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. Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias 
da semana. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09,00 h 
às 24,00 h.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para o estabelecimento de restauração �Restaurante Bar Quinta do Castelo�, sito na Quinta do 
Castelo � Zona Industrial, em Vilar Seco, em que é requerente António Felício de Figueiredo 
Morais, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.11.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO SNACK-BAR/CAFÉ 
�CASA ALEGRIA�. LOCAL: RUA DIONÍSIO DA CUNHA, LOJA 6, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: ELSA MARIA PAIS DE SOUSA PEREIRA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
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---- �Pedido de alteração do mapa de horário do snack-bar/café �Casa da Alegria�. Local: Rua 
Dionísio da Cunha, loja 6, em Canas de Senhorim. Requerente: Elsa Maria Pais de Sousa 
Pereira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de bebidas (cafés, snacks-bares), poderão estar abertos até às 02 horas de 
todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------
---- III. No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 07,30 horas às 
24,00 horas. Mas, o requerente solicita agora a alteração do horário das 07,30 horas às 02,00 
horas e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------------------------------------
---- IV. Assim e de acordo com o enunciado nos pontos I e II da presente informação, não vejo 
qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário requerida.-----------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
do snack-bar/café �Casa da Alegria�, sito à Rua Dionísio da Cunha, loja 6, em Canas de 
Senhorim, em que é requerente Elsa Maria Pais de Sousa Pereira, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------
7.12.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
DE COMÉRCIO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E RESPECTIVOS ALIMENTOS 
�HORTIPEP�. LOCAL: TRAVESSA DO ROSSIO, N.º 04, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: NATÁLIA MARIA BATISTA PAIS DOS SANTOS 
ROCHA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário do estabelecimento de comércio de animais de 
estimação e respectivos alimentos �Hortipep�. Local: Travessa do Rossio, n.º 4, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Natália Maria Batista Pais dos Santos Rocha. --------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 09,00 horas às 
19,00 horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas. Mas, o requerente 
solicita agora a alteração do horário das 09,00 horas às 19,00 horas e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim e de acordo com o enunciado no ponto 1 da presente informação, não vejo 
qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário requerida.-----------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
do estabelecimento de comércio de animais de estimação e respectivos alimentos �Hortipep�, 
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sito à Travessa do Rossio, n.º 4, em Canas de Senhorim, em que é requerente Natália Maria 
Batista Pais dos Santos Rocha, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------------------
7.13.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DA SECÇÃO 
VITIVINÍCOLA. LOCAL: AV.ª DA LIBERDADE, EM NELAS. REQUERENTE: 
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE NELAS, CRL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário da secção vitivinícola. Local: Av.ª da Liberdade, 
em Nelas. Requerente: Cooperativa Agrícola de Nelas, CRL. -----------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 09,00 horas às 
18,00 horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas e encerramento semanal 
ao Domingo. Mas, o requerente solicita agora a alteração do horário das 09,00 horas às 18,00 
horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas e encerramento semanal ao 
Sábado e Domingo. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim e de acordo com o enunciado no ponto I da presente informação, não vejo 
qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário requerida.-----------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
da secção vitivinícola, sita à Av.ª da Liberdade, em Nelas, em que é requerente a Cooperativa 
Agrícola de Nelas, CRL, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.14.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DA SECÇÃO DE 
APROVISIONAMENTO. LOCAL: AV.ª DA LIBERDADE, EM NELAS. 
REQUERENTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE NELAS, CRL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário da secção de aprovisionamento. Local: Av.ª da 
Liberdade, em Nelas. Requerente: Cooperativa Agrícola de Nelas, CRL. ---------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 09,00 horas às 
18,00 horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas e encerramento semanal 
ao Domingo. Mas, o requerente solicita agora a alteração do horário das 09,00 horas às 18,00 
horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas de Segunda a Sexta-Feira e das 
09,00 horas às 12,30 horas ao Sábado, com encerramento semanal ao Domingo. ------------------
---- III. Assim e de acordo com o enunciado no ponto I da presente informação, não vejo 
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qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário requerida.-----------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
da secção de aprovisionamento, sita à Av.ª da Liberdade, em Nelas, em que é requerente a  
Cooperativa Agrícola de Nelas, CRL, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------
7.15.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º e na alínea a) do artigo 7.º do Regulamento 
Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de 
Serviços do Concelho de Nelas, os estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, 
cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bares, self-services e estabelecimentos análogos) 
poderão estar abertos entre as 06 e as 02 horas de todos os dias da semana. -------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos:----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 188, de 08/03/2007 � �Café Avenida� de Fernando Sampaio, sito na 
Av. Viscondessa Taveiro, n.º 06, em Santar, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 
02:00 h.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 210, de 15/03/2007 � Café Bar das Piscinas Municipais da firma O 
Marquês Café Bar, Lda., sito na Av. Dr. Fortunato de Almeida, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 02:00 h.---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 220, de 20/03/2007 � restaurante da firma Restaurante �Zé Pataco�, 
Lda., sito na Rua do Comércio, n.º 124, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 02:00 h e encerramento semanal à Terça-feira.-----------------------
---- - Registo de entrada n.º 226, de 22/03/2007 � estabelecimento de bebidas - café da firma 
Café Canas, Lda., sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, bloco 1, loja 1, em Canas de 
Senhorim, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h.----------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 241, de 28/03/2007 � cafetaria e deposito de pão da firma Padaria 
Monteiro Unipessoal, Lda., sito na Rua da Liberdade, n.º 06, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 06:00 h às 02:00 h e encerramento semanal ao Domingo.-----------------------
---- - Registo de entrada n.º 242, de 28/03/2007 � boutique de pão quente e cafetaria da firma 
Padaria Monteiro Unipessoal, Lda., sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.º 232, em Canas de 
Senhorim, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo.------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, 
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casas de chá, restaurantes, snack-bares, self-services e estabelecimentos análogos) do Concelho 
de Nelas atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------
7.16.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 181, de 05/03/2007 - talho de Maria Dolores Monteiro Alves 
Matos, sito no Mercado da Vila, na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 07:30 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h ás 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo e Segunda-feira.----------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 192, de 09/03/2007 � estabelecimento de comércio a retalho de 
artigos para o lar �Decornelas� de Maria Alice Filipe Vaz Daniel, sito na Av. João XXIII, bloco 
4, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h ás 14:30 h de Segunda a Sexta-feira, das 09:30 h ás 13:00 h ao Sábado e 
encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 195, de 12/03/2007 � clinica de medicina dentária da firma Centro 
Dentário do Fojo, Lda., sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, Urbanização do Fojo, loja 7, em 
Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h ás 14:00 h de Segunda a Sexta-feira, das 09:30 h ás 12:30 h ao Sábado, 
mediante marcação prévia e encerramento semanal ao Domingo.-------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 202, de 13/03/2007 � depósito e venda de pão da firma Panificadora 
Oliveira & Alves, Lda., sito na Travessa da Miragaia, n.º 04, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 12:00 h e encerramento semanal ao Domingo.-----------------------
---- - Registo de entrada n.º 203, de 14/03/2007 � agência funerária da firma Agência Funerária 
Santa Luzia, Lda., sito na Rua Dr. Guilherme Faure, loja 2, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h e 
encerramento semanal ao Sábado e Domingo.------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 219, de 20/03/2007 � estabelecimento de produtos 
fitofarmacêuticos �Agronelas� de Maria Clara Coelho Figueiredo Moreira, sito na Av. João 
XXIII, lote 6, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:30 h às 19:00 h, com paragem 
para almoço das 12:30 h ás 14:00 h de Segunda a Sexta-feira, das 07:00 h ás 13:00 h ao Sábado 
e encerramento semanal ao Domingo.----------------------------------------------------------------------
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---- - Registo de entrada n.º 221, de 21/03/2007 � pronto a vestir �Young Shop� de Maria da 
Graça Vasconcelos Castanheira Pereira, sito na Rua do Comércio, n.º 152, em Canas de 
Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:30 h de Segunda a Sexta-feira, das 09:00 h ás 13:00 h ao Sábado e 
encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 225, de 22/03/2007 � oficina de conserto de calçado �Super Rápido 
Brasileiro� de Severino de Aguiar, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 37, em Nelas, com o horário 
de funcionamento das 08:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h de 
Segunda a Sexta-feira, das 08:00 h ás 13:00 h ao Sábado e encerramento semanal ao Domingo.-
---- - Registo de entrada n.º 236, de 26/03/2007 � serralharia civil de Paulino de Loureiro Pais, 
sito na Rua de São Pedro, n.º 16, em Moreira de Baixo, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 13:30 h e encerramento semanal 
ao Domingo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 239, de 28/03/2007 � comércio de materiais de construção �Casa 
Rainho� da firma Marques & Relvas, Lda., sito na Rua do Soito, n.º 08, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 
14:30 h de Segunda a Sexta-feira, das 09:00 h ás 13:00 h ao Sábado e encerramento semanal ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 247, de 30/03/2007 � comércio a retalho de produtos para o lar da 
firma J. Leandro & Silva, Lda, sito na Av. João XXIII, lote 04, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h.--------
---- - Registo de entrada n.º 247, de 30/03/2007 � sapataria da firma J. Leandro & Silva, Lda, 
sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 18, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h.--------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 254, de 04/04/2007 � �sapataria Morais� de José Carlos Morais, sito 
no Largo de São Sebastião, n.º 07, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h de Segunda a Sexta-feira, 
das 09:00 h ás 13:00 h ao Sábado e encerramento semanal ao Domingo.-----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 254, de 04/04/2007 � mini-mercado �Terra & Mar� de José Carlos 
Morais, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.º 105, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h. -------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.17.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ANEXO A PAVILHÃO INDUSTRIAL TIPO 4 � 
SERRALHARIA. LOCAL: CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: CARLOS 
SOARES SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Abril de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração de anexo a pavilhão industrial tipo 4 � Serralharia. Local: Carvalhal 
Redondo. Requerente: Carlos Soares Silva.--------------------------------------------------------------- 
---- 1 � De acordo com o artigo 5.º do D.R. 08/03, de 11/04, o pedido de autorização de 
instalação de estabelecimentos industriais deve ser apresentado à entidade coordenadora, que 
neste caso, de acordo com a tabela n.º 1 da Portaria n .º 464/03, de 06/06, é da competência da 
Câmara Municipal (Tipo 4). ---------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Visto que já se encontra concluída a obra e equipado o pavilhão industrial em condições 
de iniciar o seu funcionamento, o requerente solicitou a emissão da licença de exploração 
industrial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � Assim, no dia 14/03/2007 realizou-se uma vistoria ao local pela Comissão Municipal e 
o Delegado de Saúde, sendo de parecer que a instalação industrial reúne as condições exigidas, 
pelo que pode ser autorizada a respectiva exploração. --------------------------------------------------
---- 4 � De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e o Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, nada a opor 
à emissão da licença de exploração industrial, desde que cumpridas todas as disposições 
previstas nas suas peças escritas e desenhadas, bem como no R.G.E.U., no P.D.M., Decreto-Lei 
n.º 164/2001, de 22/05; Decreto-Lei n.º 239/97, de 09/09 e outra legislação aplicável; ------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------------------
----  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração de anexo a pavilhão 
industrial tipo 4 � Serralharia, sito em Carvalhal Redondo, em que é requerente Carlos Soares 
Silva, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
7.18.CENTRO PAROQUIAL DE NELAS - ELABORAÇÃO DE PROJECTO DA 
RESIDÊNCIA PAROQUIAL E AUTORIZAÇÃO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
OBRAS PELA SUA RESPONSABILIDADE � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 12 de Março de 2007, da Paróquia de Nelas, que a seguir se 
transcreve.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----�Ex.mª. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas---------------------------------------------
---- Alteração do Projecto da Residência Paroquial. -----------------------------------------------------
---- Solicitamos a V.ª Ex.ª ajuda para a elaboração do projecto de alterações da residência 
paroquial com vista ao seu registo definitivo.� -----------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Abril 
de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Paróquia de Nelas � Projecto da Residência Paroquial--------------------------------------------
---- 1 � Atendendo a que o projecto da Residência Paroquial de Nelas sofreu alterações 
significativas durante a construção que nunca foram submetidas a parecer da Câmara 
Municipal, é necessário proceder-se à sua legalização para ser possível o seu registo, de acordo 
com o CIMI.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 2. Face à solicitação daquela entidade na elaboração destes Serviços para a elaboração do 
projecto das alterações, informo Vª. Exª. que a sua elaboração implica termos de 
responsabilidade que estes Serviços estão impedidos de passar para obras particulares, como é o 
caso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. O projecto de alterações implica vários projectos, não havendo nos nossos Serviços 
técnicos com formação para algumas das especialidades, como é o caso das redes eléctricas e 
telefónicas. Em relação às outras � Arquitectura, Estabilidade, Redes de Águas, Esgotos e 
Pluviais, Térmica, Acústica, Rede de Incêndios, Exaustão de Fumos e Arranjos Exteriores, os 
nossos Serviços poderão assegurar. ------------------------------------------------------------------------
---- 4. Face ao exposto solicito a Vª. Exª. autorização para estes Serviços elaborarem estes 
projectos, e assumirem a respectiva responsabilidade exigida por lei. Os projectos para os quais 
não temos técnicos da especialidade, poderá a Paróquia de Nelas recorrer a técnicos externos. --
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborar os projectos de alterações da Residência Paroquial de Nelas e 
assumir a respectiva responsabilidade exigida por lei, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------- 
7.19.SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTAR - ELABORAÇÃO DE 
PROJECTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES E AUTORIZAÇÃO AOS SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE OBRAS PELA SUA RESPONSABILIDADE - APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 133/LP/06, datado de 26 de Julho de 2006, da Santa Casa da 
Misericórdia de Santar, que a seguir se transcreve.-------------------------------------------------------
----�Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas----------------------------------------
---- Projectos técnicos para novas instalações. ------------------------------------------------------------
---- A dimensão dos serviços prestados pela Santa Casa da Misericórdia de Santar, 
nomeadamente à população idosa do concelho de Nelas, implica a necessidade urgente da 
existência de instalações que possam dar respostas adequadas aos que precisam de apoio. -------
---- Após a caracterização social feita pelo Centro Regional da Segurança Social de Viseu, 
relativamente às necessidades existentes no concelho, que entende dever fazer-se o alargamento  
do Centro de Dia, do Serviço de Apoio Domiciliário, a criação de um lar de idosos e ainda de 
duas novas valências destinadas à área psiquiátrica e mental, concluiu-se ser imperiosa a 
construção de novas instalações. ---------------------------------------------------------------------------
---- Pretende-se, numa primeira fase, construir todos os serviços gerais de apoio (cozinha, 
lavandaria, serviços administrativos) bem como o serviço de Centro de Dia, Apoio domiciliário 
e lar de idosos. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Numa segunda fase deverão então criar-se novas valências para apoio psiquiátrico e mental, 
nomeadamente um Forum Ocupacional e uma Unidade de Vida Apoiada.---------------------------
---- Dado que esta Santa Casa não tem disponibilidade financeira para suportar este 
empreendimento, tal só será possível mediante apresentação de um projecto de candidatura ao 
Programa PARES. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Neste sentido, sendo necessário preparar, com a maior brevidade, os projectos técnicos para 
a construção das instalações, vimos solicitar a V.ª Ex.ª a prestimosa colaboração dos serviços 
competentes dessa Câmara na elaboração dos referidos projectos. ------------------------------------
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---- Muitos gratos por todo o apoio que sempre tem sido prestado a esta Santa Casa e certos de 
que este nosso pedido merecerá a maior atenção de V.ª Ex.ª, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos.� -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Abril 
de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Santa Casa da Misericórdia de Santar - Projecto das novas instalações. ------------------------
---- 1 � Pretende a Santa Casa da Misericórdia de Santar construir novas instalações num 
terreno que possui em Santar, que irão incluir Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, 
Lar de Idosos e ainda duas novas valências destinadas às áreas Psiquiátrica e Mental. ------------
---- 2 � Dado o volume da obra, o projecto deverá ser elaborado em duas fases, contemplando a  
1.ª Fase o Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Lar de Idosos e Serviços Gerais de Apoio 
(Cozinha, Lavandaria e Serviços Administrativos). A 2.ª Fase incluirá as valências para apoio 
Psiquiátrico e Mental com um Fórum Ocupacional e uma Unidade de Vida Apoiada. -------------
---- 3. Face à solicitação daquela entidade na colaboração destes Serviços para a elaboração 
destes projectos, informo Vª. Exª. que a Santa Casa já possui o projecto de arquitectura, que 
agora deverá ser revisto face às Valências que pretende implementar, faltando ainda os 
projectos das várias especialidades. ------------------------------------------------------------------------
---- 4. Destas, não há nos nossos Serviços, técnicos com formação para algumas, como é o caso 
das redes eléctricas e telefónicas. Em relação às outras � Arquitectura, Estabilidade, Redes de 
Águas, Esgotos e Pluviais, Térmica, Acústica, Rede de Incêndios, Exaustão de Fumos e 
Arranjos Exteriores, etc., os nossos Serviços poderão assegurar.--------------------------------------
---- 5 - Face ao exposto solicito a Vª. Exª. autorização para estes Serviços elaborarem estes 
projectos, e assumirem a respectiva responsabilidade exigida por lei. Os projectos para os quais 
não temos técnicos da especialidade, poderá a Santa Casa da Misericórdia recorrer a técnicos 
externos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborar os projectos das novas instalações da Santa Casa da Misericórdia 
de Santar e assumir a respectiva responsabilidade exigida por lei, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
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A Chefe de Divisão, 

 
_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 


