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ACTA Nº. 28 
                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SETE DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E SETE 

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior realizada em 11 de 
Dezembro de 2007, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 408.530,16 � (quatrocentos e oito mil quinhentos 
e trinta euros e dezasseis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 178.739,06 � (cento e 
setenta e oito mil setecentos e trinta e nove euros e seis cêntimos). ----------------------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Acessibilidades e Rede Viária � Traçados, Nós de Ligação e Acessos; ------------------------  
---- - Proposta de deliberação para atribuição de subsídio à Associação Desportiva e Cultural 
Lapense � Aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Adelino José Borges Amaral, Carlos 
Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, apresentaram o 
protesto que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Proferiu a Senhora Presidente da Câmara em reunião do dia 24 de Outubro de 2007, 
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declarações ofensivas à conduta e bom nome do antigo Presidente da Câmara, Dr José Correia, 
ao acusá-lo de promover obras para seu próprio benefício, na candidatura apresentada para 
financiamento de recuperação de um caminho agrícola, a servir uma das suas propriedades. -----
---- Pedidos esclarecimentos sobre o traçado do referido caminho, dito da Teixuga ou Barrocal, 
constata-se que o mesmo não serve qualquer terreno do Dr José Correia, passando até bastante 
afastado, pelo que se julga que, a Senhora Presidente da Câmara faltou à verdade, mentindo 
deliberadamente, com intenção de desvalorizar aquela obra e de ofender a honra e o bom nome 
daquele ex-autarca. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Convidada a retirar as acusações proferidas, a Senhora Presidente, não só não se retratou, 
como reafirmou tudo o que havia dito, mesmo confrontada com o esclarecimento da verdade 
sobre o traçado do caminho em causa. ---------------------------------------------------------------------
---- Por isso e por entendermos indigno de quem ocupa tão altas funções, o lançamento de 
calúnias sobre o comportamento de um seu antecessor, deixamos aqui o nosso protesto.� --------
---- A Senhora Presidente afirmou que mantinha o que tinha dito, que o traçado daquele 
Caminho beneficiava os terrenos do antigo Presidente da Câmara. -----------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o referido Caminho 
não era confinante com os terrenos do antigo Presidente da Câmara, mas que com a execução 
do mesmo o referido ex-autarca terá de percorrer apenas 100 metros de terra batida. Referiu 
também que poderiam ser candidatados caminhos agrícolas que ligassem duas povoações e 
questionou se era o caso desse Caminho. Questionou também se no Concelho de Nelas não 
haveria mais caminhos para candidatar. Afirmou ainda que este Caminho da Teixuga ou 
Barrocal vai entroncar num outro caminho que vai ligar aos terrenos do Senhor Dr. José Lopes 
Correia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que aquilo que a Senhora 
Presidente da Câmara tinha afirmado era diferente, pois ela tinha afirmado que o Senhor Dr. 
José Lopes Correia candidatou aquele caminho para beneficiar as suas terras. Afirmou também 
que a Senhora Presidente da Câmara deveria ter recusado o financiamento daquele caminho e 
que aquelas calunias apenas manchavam o bom nome do antigo Presidente da Câmara. ----------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral conhecia o Caminho dos Saltos, na Freguesia de Senhorim e que 
também conhecia a Medida AGRO e questionou porque é que esse referido Caminho dos Saltos 
não foi contemplado, nem alcatroado, no âmbito dessa Medida Agro. -------------------------------  
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a declaração que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ceia de Natal dos Trabalhadores da Câmara -------------------------------------------------------
---- Na primeira ocasião em que o posso fazer não posso deixar de afirmar a minha repulsa pelo 
deselegante e cobarde ataque que a Sra. Presidente da Câmara levou a efeito no discurso escrito 
que proferiu na Ceia de Natal no dia 21/12/2007. --------------------------------------------------------
---- Depois de me ter convidado para a Ceia e de saber que na mesma não poderia usar da 
palavra para me defender dos seus ataques e não obstante a circunstância de se tratar de uma 
confraternização de Natal, tentou apoucar-me no aludido discurso, bem como pressionou 
demagogicamente o meu sentido de voto na deliberação sobre o Quadro de Pessoal da Câmara. 
---- Tal discurso, todavia, pela forma e nas circunstâncias referidas, não pode deixar de 
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considerar-se absolutamente contrário aos valores que se diz professar a Sra. Presidente da 
Câmara é, por isso, um gesto deselegante e cobarde da sua autora material e também traiçoeiro 
e cobarde dos seus autores morais.� ------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva também já se esqueceu dos ataques soezes que proferiu no Natal 
de 2006 quando lançou comunicados, que o referido Senhor Vereador não podia, de maneira 
nenhuma, querer o sol na eira e a chuva no nabal, que tinha trazido a GNR para dentro do 
edifício da Câmara Municipal, que tinha manchado o bom nome deste Executivo Municipal e 
das suas respectivas famílias, que votar contra o Quadro do Pessoal sem apresentar alternativas, 
também, se calhar, era um acto cobarde e que lançar comunicados anónimos também era 
cobardia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu e distribuiu aos 
Membros da Câmara fotocópia de um ofício enviado pela Direcção Regional de Educação do 
Centro ao Representante dos Pais e Encarregados de Educação dos alunos do 4.º ano da EB1 de 
Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Exposição. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A garantia das condições de acolhimento e outras dos alunos que frequentam 
provisoriamente espaços físicos não destinados ao ensino, enquanto se aguarda pela conclusão 
das obras de requalificação/beneficiação numa determinada escola, é uma preocupação 
transversal a toda a comunidade educativa. ---------------------------------------------------------------
---- Estas situações acontecem excepcionalmente e o motivo que as justifica é o da criação de 
melhores condições de aprendizagem na escola em obras, sejam elas físicas, pedagógicas ou 
outras que contribuam para o sucesso educativo dos alunos em escolarização. ---------------------
---- Quando tal se entende por necessário, ainda que o espaço físico encontrado não reúna as 
condições ideais, os parceiros educativos envolvidos têm a preocupação de salvaguardar as 
condições consideradas indispensáveis ao funcionamento do mesmo. Foi o que aconteceu com 
as duas turmas do 4.º ano de escolaridade da EB1 Nelas provisoriamente instaladas no Cine-
Teatro. Esta solução, longe de ser a ideal, apenas transitória, foi considerada aceitável pelos 
parceiros institucionais, julgando-se necessária apenas até ao final do 1.º período.� ---------------
---- Continuando a sua intervenção, o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva 
questionou o Executivo Municipal no sentido de saber se as garantias que foram dadas aos pais 
eram para cumprir e questionou também quando é que as duas turmas de alunos saiam do Cine-
Teatro e iam para o seu devido lugar. ----------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva que tinha sido assinado o Protocolo com a DREC e que em Janeiro de 2008 iam começar 
as obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou todo o decorrer do 
processo e afirmou que as garantias foram dadas pela DREC aos pais dos alunos. -----------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Executivo Municipal 
recebeu um ofício do Agrupamento de Escolas Fortunato de Almeida, de Nelas, a solicitar o 
carácter urgente da obra e que ia mandar fazer o concurso para execução da obra de construção 
das duas salas de aula com carácter urgente e excepcional. --------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, quanto à questão do discurso 
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da Senhora Presidente da Câmara no jantar dos funcionários, a Senhora Presidente fez uma 
intervenção de carácter político e que, se calhar, a Senhora Presidente não disse toda a verdade, 
que o assunto dos processos arquivados pelo Ministério Público não tinha nada a ver com a 
ocasião, tal como já tinha feito no discurso de inauguração da Feira do Vinho. Quanto ao 
Quadro do Pessoal achava que era um abuso dizer que o mesmo tinha sido rejeitado visto que 
os Senhores Vereadores do Partido Socialista nunca referiram qual ia ser o seu sentido de voto 
nesta reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Adelino José Borges 
Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, 
apresentaram o protesto, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista manifestam desta forma o seu mais firme protesto, 
pela forma pouco cordial como a Senhora Presidente da Câmara usou da palavra durante a Ceia 
de Natal dos funcionários da autarquia, pois consideram absolutamente descontextualizado o 
conteúdo das suas palavras, nomeadamente quando se referiu a uma hipotética rejeição da sua 
proposta de reformulação do Quadro de Pessoal, mesmo sem que o mesmo tivesse sido objecto 
de qualquer votação. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Também a referência ao arquivamento de processos, resultante de queixas apresentadas no 
ministério público, quanto à sua conduta, nos parece de mau gosto e revelam uma tentativa 
absurda de aproveitamento político, em ocasiões que deveriam merecer o respeito e a tolerância 
de todos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Este comportamento, à semelhança do discurso proferido na cerimónia de abertura da Feira 
do Vinho, revela, por parte da Senhora Presidente uma intolerância e uma falta de sentido da 
responsabilidade, incompatíveis com as funções que desempenha.� ----------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o seu discurso na Ceia de Natal dos 
Funcionários não foi desadequado, que ela tinha dito que o Quadro do Pessoal tinha sido 
rejeitado e que, de facto, tinha sido rejeitado e que esperava que nesta reunião imperasse o bom 
senso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que compreendia o Partido 
Socialista e que agradecia ao Prof. Cavaco Silva, embora não tivesse votado nele, pelo facto de 
ele não ter partidarizado o Tribunal Constitucional. Afirmou também, em relação ao 
arquivamento dos processos que isso revelava que o Ministério Público era um órgão isento e 
ainda bem que não houve julgamento porque não havia matéria para julgar e que o �chapéu� 
não era para ser enfiado pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ----------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas congratulou-se pela forma 
festiva e fraternal como decorreu a Ceia de Natal e agradeceu aos funcionários que organizaram 
o evento pela forma exemplar como decorreu o mesmo. -----------------------------------------------   
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ORDEM DO DIA 

 
1 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
1.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA COLD KIT) 
� AQUISIÇÃO DE TERRENO A HERDEIROS DE ALBERTO PINTO LOUREIRO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 12 de Dezembro de 2007, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) � Aquisição de terreno a Herdeiros de Alberto Pinto 
Loureiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais (lado da Cold Kit) para 
atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, solicito a 
V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ---------------------------------------- 
---- - Artigo matricial 2612-Rústico, sito em �Valongo�, na Freguesia de Vilar Seco, Concelho 
de Nelas, com a área de novecentos metros quadrados, confrontando a norte com Alberto Pinto 
Loureiro, nascente com Joaquim Nascimento Couto, sul com José Marques Correia e poente 
com Herdeiros de Bruno de Sousa. -------------------------------------------------------------------------
---- Os Herdeiros de Alberto Pinto Loureiro, Maria Zaida Alves Rodrigues Moreira Loureiro, 
contribuinte n.º 176730796, Maria do Céu Rodrigues Pinto Loureiro Pina, contribuinte n.º 
184000858 e Ana Maria Rodrigues Musch, contribuinte n.º 206328648, proprietários deste 
terreno e residentes na Rua da Padaria, n.º 18 � 3520 Vilar Seco, acordaram vendê-lo pelo preço 
total de 1.260,00 � (900 m2 x 1,40 �). ---------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, 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 a aquisição do terreno sito na Zona 
Industrial I (lado da Cold Kit), em Nelas, de que são proprietários os Herdeiros de Alberto Pinto 
Loureiro, Maria Zaida Alves Rodrigues Moreira Loureiro, Maria do Céu Rodrigues Pinto 
Loureiro Pina e Ana Maria Rodrigues Musch, pela quantia de mil duzentos e sessenta euros, 
bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do 
Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ----------------------------------------------------------- 
   

2 � TAXAS E IMPOSTOS 
 
2.1.REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS PELA 
CONCESSÃO DE LICENÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS � 
TABELA DE TAXAS � ACTUALIZAÇÃO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS 
NO CONSUMIDOR DISPONÍVEL PELO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 
� APROVAÇÃO 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à actualização da Tabela de Taxas e 
Licenças em vigor neste Município, de acordo com o Artigo 3.º do Regulamento de Liquidação 
e Cobrança de Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação de Serviços Municipais, aprovado  
em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 26 de Abril de 2002 �em função dos 
índices de inflação publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, acumulados durante doze 
meses, contados de Novembro a Outubro, inclusivé�. --------------------------------------------------
---- A Tabela de Taxas e Licenças, actualizada de acordo com o índice de preços no 
consumidor, apurado e divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, que é de 2,4 %, depois 
de assinada fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------- 
  

3 � SUBSÍDIOS 
 
3.1.PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL LAPENSE � APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis 
dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------
---- �A Associação Desportiva e Cultural Lapense tem desenvolvido actividades culturais e 
desportivas de relevo, com impacto significativo na vida das populações da freguesia de Lapa 
do Lobo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Entre outras realizações destaca-se a meritória participação no Campeonato Regional de 
Ténis de Mesa, a organização de um torneio da mesma modalidade e a participação no 
campeonato distrital de Jogo da Malha. -------------------------------------------------------------------
---- Em reunião recente com dirigentes da Associação, fomos informados da necessidade de 
reformar as duas salas que até há bem pouco tempo serviam de forma gratuita o jardim de 
infância e respectiva Componente de Apoio à Família daquela freguesia de Lapa do Lobo. 
Situação que tendo começado por ser provisório durou cerca de 20 anos e originou custos 
acrescidos para a associação até ao passado mês de Setembro. ----------------------------------------
---- Assim, face às solicitações da associação, proponho à Câmara a atribuição de um subsídio 
de 3.000,00 �, a pagar durante o primeiro trimestre do próximo ano.� -------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas no sentido de saber se tinha havido algum pedido 
formal e em virtude de obter resposta negativa afirmou que isso era abrir um precedente. --------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Desportiva e Cultural Lapense 
um subsídio no valor de três mil euros. -------------------------------------------------------------------- 
  

4 � DIVERSOS 
 
4.1.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS NO 
ÂMBITO DO PROJECTO �CRIANÇAS EM MOVIMENTO�� � APROVAÇÃO 
---- Presente um Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Agrupamento de Escolas de Nelas, no âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
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---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas e o Agrupamento de Escolas de Nelas, é celebrado o 
presente Protocolo de Colaboração, para o ano lectivo 2007/2008, no âmbito do Projecto 
�Crianças em Movimento��, direccionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual se regerá 
pelas seguintes disposições: ---------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A actividade/modalidade objecto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos do Serviço de Desporto da Autarquia; ---------------------------------------------------------
---- 3. Participam neste Projecto todos os Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas de 
Nelas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. As actividades decorrem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, de segunda a 
quinta-feira, das 9h45 às 11h15, consoante calendarização geral definida; --------------------------
---- 5. Compete ao Agrupamento de Escolas de Nelas: -------------------------------------------------
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; --------------------------------------------------
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ---------------------------------------------------
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria n.º 
413/99, de 8 de Junho. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; ---------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; --------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ----------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 12 de Novembro de 2007 a 27 de Junho de 2008; ---------
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ------
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� -------------------------------------- 
--- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, tendo 
afirmado que ainda faltava estabelecer um protocolo com o Centro Paroquial de Canas de 
Senhorim e que o Executivo Municipal queria que todos os alunos do concelho tivessem  
acesso àquelas actividades. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, atrás descrito.      
 4.2.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE 
SENHORIM NO ÂMBITO DO PROJECTO �CRIANÇAS EM MOVIMENTO�� � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, no âmbito do Projecto �Crianças em 
Movimento��, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas e o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, é 
celebrado o presente Protocolo de Colaboração, para o ano lectivo 2007/2008, no âmbito do 
Projecto �Crianças em Movimento��, direccionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual 
se regerá pelas seguintes disposições: ---------------------------------------------------------------------
---- 1. A actividade/modalidade objecto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos do Serviço de Desporto da Autarquia; ---------------------------------------------------------
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---- 3. Participam neste Projecto todos os Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim; ------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. As actividades decorrem semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, às segundas, 
terças e quintas-feiras, das 9h45 às 10h30, consoante calendarização geral definida; --------------
---- 5. Compete ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; --------------------------------------------------
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ---------------------------------------------------
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria n.º 
413/99, de 8 de Junho. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Realizar os transportes das crianças para o local da actividade; ---------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; --------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ----------------------------------------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 12 de Novembro de 2007 a 27 de Junho de 2008; ---------
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ------
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� --------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, atrás descrito. 
 4.3.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO NO ÂMBITO 
DO PROJECTO �CRIANÇAS EM MOVIMENTO�� � APROVAÇÃO 
---- Presente um Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Centro Paroquial de Vilar Seco, no âmbito do Projecto �Crianças em Movimento��, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas e o Centro Paroquial de Vilar Seco, é celebrado o 
presente Protocolo de Colaboração, para o ano lectivo 2007/2008, no âmbito do Projecto 
�Crianças em Movimento��, direccionado às crianças do Ensino Pré-Escolar, o qual se regerá 
pelas seguintes disposições: ---------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A actividade/modalidade objecto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
---- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da actividade descrita em 1., são os 
Técnicos do Serviço de Desporto da Autarquia; ---------------------------------------------------------
---- 3. Participam neste Projecto as crianças, com idades compreendias entre os 3 e os 5 anos, e 
que frequentam o Jardim-de-Infância do Centro Paroquial de Vilar Seco; ---------------------------
---- 4. As actividades decorrem semanalmente, na Piscina Municipal de Nelas, à segunda-feira, 
das 15h00 às 15h45, consoante calendarização geral definida; ----------------------------------------
---- 5. Compete ao Centro Paroquial de Vilar Seco: ----------------------------------------------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; --------------------------------------------------
---- - Incluir a actividade nos Projectos a desenvolver; -------------------------------------------------- 
---- - Efectuar os transportes das crianças para a Piscina Municipal de Nelas; ----------------------
---- - Em caso de acidente accionar os mecanismos do Seguro. ----------------------------------------
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos e materiais no decorrer das actividades; --------------------
---- - Efectuar a calendarização de toda a actividade. ----------------------------------------------------
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---- 7. O presente Protocolo vigora de 12 de Novembro de 2007 a 27 de Junho de 2008; ---------
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ------
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� --------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, atrás descrito. 
 4.4.SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTAR � LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
E PROJECTO DO PLANO DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE CUIDADOS 
CONTINUADOS INTEGRADOS DE LONGA DURAÇÃO - CENTRO DE SAÚDE DE 
NELAS � ELABORAÇÃO DE PROJECTOS � AUTORIZAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 36/LP/07, datado de 05 de Novembro de 2007, da Santa Casa da 
Misericórdia de Santar, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Ex.mª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Pedido de licença e de projecto. -----------------------------------------------------------------------
---- Como é do conhecimento de V.ª Ex.ª, a Santa Casa da Misericórdia de Santar, mediante 
acordo de comodato com a ARS Centro, realizou obras de remodelação da área de internamento 
do Centro de Saúde de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------
---- Estas obras foram objecto de uma candidatura ao Programa Saúde XXI e tiveram um 
grande apoio da Câmara a que V.ª Ex.ª preside, nomeadamente na elaboração dos projectos de 
arquitectura e engenharia, bem como no acompanhamento de todas as obras. ----------------------
----Nas referidas instalações funciona uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados de 
Longa Duração da Rede Nacional de Cuidados, por acordo celebrado com o Ministério da 
Saúde e do Trabalho e Solidariedade Social. Esta Unidade iniciou a sua actividade em 10 de 
Janeiro de 2007 com o Projecto-piloto, tendo, mais tarde, em 27 de Setembro assinado o acordo 
definitivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Com toda a envolvência no desenvolvimento desta actividade, a Santa Casa não requereu  
oportunamente, como devia, a licença de utilização que necessita possuir, de acordo com a 
legislação vigente. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Neste sentido, pedindo desculpa da falta cometida, vimos solicitar a V.ª Ex.ª que a referida 
licença seja concedida com a maior brevidade possível. ------------------------------------------------
---- Do mesmo modo, no espírito da cooperação que esta Santa Casa sempre tem recebido dessa 
Instituição, solicitamos ainda a V.ª Ex.ª o apoio na elaboração do plano de emergência das 
mesmas instalações que, também, com a maior urgência deveremos possuir no âmbito do plano 
de segurança que nos é exigido. ----------------------------------------------------------------------------
---- Certos da atenção que V.ª Ex.ª concederá ao nosso pedido, apresentamos os nossos 
melhores cumprimentos pessoais.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação datada de 17 de Dezembro de 2007, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Santa Casa da Misericórdia de Santar � Licença de utilização e projecto do Plano de 
Emergência da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração - Centro de 
Saúde de Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação do Requerente: ---------------------------------------------------------------------------
---- Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Santar a licença de utilização e o projecto do Plano 
de Emergência das Instalações no Centro de Saúde de Nelas onde funciona a Unidade de 
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Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração. --------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------
---- Para a licença de utilização será necessário elaborar projectos de Arquitectura, Águas e 
Esgotos, Segurança contra Incêndios e as Telas Finais. -------------------------------------------------
---- O Plano de Emergência carece também do respectivo projecto. ----------------------------------
---- Caso V.ª Ex.ª concorde com o pedido da Requerente, informo que os nossos Serviços 
possuem técnicos habilitados para a elaboração dos projectos referidos, pelo que solicito 
autorização para os Serviços elaborarem estes projectos e assumirem a respectiva 
responsabilidade exigida por lei. ---------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborar os Projectos de Arquitectura, Águas e Esgotos, Segurança contra 
Incêndios e as Telas Finais, bem como o Plano de Emergência da Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados de Longa Duração, a funcionarem no Centro de Saúde de Nelas, 
requeridos pela Santa Casa da Misericórdia de Santar e assumir a respectiva responsabilidade 
exigida por lei, nos termos e de acordo com a informação dos referidos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
4.5.SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NELAS � PROCESSO N.º 
95/07.6TANLS � ARQUIVAMENTO � CONHECIMENTO 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o assunto em análise já tinha sido debatido no 
Período de Antes da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a declaração que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Relativamente ao assunto em referência queria deixar consignado por ora apenas o 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O M.P. de Nelas determinou o arquivamento das denúncias crime por mim efectuadas  
por coação contra órgão constitucional  e denegação de justiça contra a Sra. Presidente e os seus 
permanentes vereadores por obstrução ao acesso a documentos administrativos e processos mas 
também determinou o arquivamento das denúncias crime contra mim efectuadas pelo vereador 
Manuel Marques por alegada  difamação agravada, denúncia caluniosa e abuso de poder 
considerando e passo a citar �ora não se pode retirar sem mais da profissão forense exercida por 
determinada pessoa que a mesma ao interpor uma denúncia  em tribunal  contra outrem, que o 
faça de má fé ou, com intenção caluniosa. ----------------------------------------------------------------
---- Na verdade a própria lei, mesmo para bons conhecedores, é susceptível de diferentes 
interpretações e entendimentos, por vezes antagónicos�. -----------------------------------------------
---- 2. A decisão de arquivamento é susceptível de ser impugnada por via de abertura de 
instrução, decorrendo ainda o respectivo prazo e a ponderação, no que a mim diz respeito, de 
recurso ou não a essa via; ------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Realço, no entanto, que a aludida denúncia criminal da minha parte teve a virtude de 
possibilitar que entretanto o acesso aos documentos tenha sido permitido e agilizado, de que 
constitui exemplo a disponibilização das facturas e dos pagamentos antes das reuniões de 
Câmara; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Além disso, como o que se pretende em rigor é colocar os actuais maus gestores 
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permanentes fora da Câmara e não necessariamente na cadeia o aludido processo judicial não 
pode deixar de entender-se apenas àquela luz não se podendo relacionar o dever judicial com o 
futuro político, de outra forma Fátima Felgueiras, Isaltino Morais e outros, por força dos 
processos judiciais, já não seriam autarcas.� --------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva sabia que havia instruções do Partido Social Democrata para que 
quem fosse arguido se demitisse e que aquele processo foi no âmbito de outro processo que o 
Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva intentou contra o Executivo Municipal de 
abuso de poder e denúncia caluniosa. ----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva alertou os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista para o facto de algumas testemunhas irem a Tribunal dizer coisas que ele, 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, não disse nas reuniões de Câmara, tendo nomeado, 
entre essas testemunhas, os Senhores João Carlos Pina Martins e Manuel Pereira. -----------------  
---- Retirou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva pelo facto de ser 
advogado avençado da firma Borgstena Textile Portugal, Ld.ª --------------------------- 
4.6.APROVAÇÃO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO COMPROVATIVA DO 
INTERESSE MUNICIPAL DO PROJECTO DE INVESTIMENTO APRESENTADO 
PELA FIRMA BORGSTENA TEXTILE PORTUGAL, LD.ª   
---- Presente um ofício datado de 3 de Maio de 2007, da firma Borgstena Textile Portugal, Ld.ª, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.mª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
----- A empresa Borgstena Textile Portugal, Lda, com sede no Km 87,7, EN n.º. 234, Chão do 
Pisco, Nelas, com um Capital Social de 3.591.344,85 euros, pessoa colectiva n.º 502355409, 
vem por este meio requerer a emissão pela Câmara Municipal de Nelas, de uma declaração nos 
termos e para os efeitos do disposto no Art.º 49-A dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, 
regulado pelo DR n.º 409/99, de 15 de Outubro (art.º 4.º, alíneas b) e c)), comprovativa do 
interesse municipal do Projecto de Investimento que a requerente pretende desenvolver no 
Concelho de Nelas e que se passa a identificar sumariamente: ----------------------------------------
---- A) O projecto de Investimento surge na sequência da estratégia global definida pela 
empresa que, inserida na estratégia do Grupo Borgstena, consiste num investimento de 
modernização e aumento da capacidade produtiva com vista ao fabrico de novos produtos no 
domínio dos têxteis automotivos. ---------------------------------------------------------------------------
---- B) A escolha de permanecer em Portugal tem por objectivo aproveitar o know-how dos 
funcionários da região, em racionalizar a estrutura logística da empresa e em melhorar a oferta 
da empresa com novos produtos. ---------------------------------------------------------------------------
---- C) Neste âmbito, o investimento prevê a criação de novas linhas de produção na unidade 
industrial existente e ocorrerá temporalmente entre os anos de 2007 e 2008. ------------------------
---- Durante 2007 e 2008 a Requerente irá adaptar e ampliar um edifício localizado no 
Concelho de Nelas, o qual irá ser utilizado para a produção de têxteis para a indústria 
automóvel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O valor total do investimento é de aproximadamente 10.350 mil euros prevendo-se a 
criação, até 31 de Dezembro de 2008, de 101 novos postos de trabalho. -----------------------------
---- Mais se requer que seja especificado se será concedida isenção do Imposto Municipal sobre 
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Imóveis ou redução desse imposto e nesse caso qual a percentagem dessa redução.� --------------
---- Presente também o ofício n.º API093/2007, datado de 25 de Outubro de 2007, da firma 
Borgstena Textile Portugal, Ld.ª, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Ex.mª Sra. Dr.ª Isaura Pedro - Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Tal como é do vosso conhecimento a Borgstena Textile Portugal, Ld.ª encontra-se ainda em 
fase de recuperação em consequência do desastroso incêndio que a destruiu em 06 de Junho de 
2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Porque acreditamos que vamos conseguir de novo um funcionamento em pleno da nossa 
unidade e porque todas as ajudas externas são fundamentais em mais esta etapa, informamos 
que estamos a formalizar um novo pedido de isenção de contribuições, na parte que diz respeito 
à entidade empregadora, de forma a conseguirmos assegurar os postos de trabalho dos nossos 
colaboradores. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Agradecemos desde já todo o apoio que nos tem sido concedido e contamos com toda a 
vossa colaboração neste tão grandioso desafio.� ---------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação datada de 28 de Novembro de 2007, da Senhora Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Pedido de Isenção de Contribuições ao Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. 
Requerente: Borgstena Textile Portugal, Ld.ª ------------------------------------------------------------
---- A firma Borgstena Textile Portugal, Ld.ª deu conhecimento a esta Câmara Municipal, 
conforme se junta cópia, do seu pedido de isenção de contribuições à Segurança Social. ---------
---- O Senhor Eng.º Luis Almeida confirmou que a fábrica foi objecto de um incêndio que a 
destruiu completamente em Junho de 2006. --------------------------------------------------------------
---- A alínea c), do art.º 7.º, do Decreto-Lei n.º 199/99, de 8 de Junho, refere a redução de 
encargos não salariais em situações de catástrofe ou de calamidade pública. ------------------------
---- Assim, deixo o assunto à consideração de Vª. Exª.� ------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um Despacho do Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------
---- �Urgente. Retorne à DAF para a Ex.ma Chefe se pronunciar sobre em que termos pode, ou 
deve, a Câmara, ou a sua Presidente, pronunciar-se.� --------------------------------------------------- 
---- Presente também outra informação datada de 30 de Novembro de 2007, da Senhora Chefe 
de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ----------------------------------
-------- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. ----------------------------------
-------- Pedido de Isenção de Contribuições ao Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. 
Requerente: Borgstena Textile Portugal, Ld.ª ------------------------------------------------------------ 
---- Em aditamento à minha informação datada de 28 de Novembro de 2007, informo que 
relativamente à alínea c), do art.º 7.º, do Decreto-Lei n.º 199/99, de 8 de Junho, é da 
competência do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social a medida excepcional de 
isenção da taxa contributiva na parte imputável à entidade empregadora, por um período de seis 
meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Quanto ao pedido solicitado pela firma Borgstena Textile Portugal, Ld.ª, de 3 de Maio de 
2007, a requerer à Câmara Municipal de Nelas a emissão de uma declaração nos termos e para 
os efeitos do disposto no Art.º 49-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, regulado pelo Decreto-
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Regulamentar n.º 409/99, de 15 de Outubro, art.º 4.º, alíneas b) e c), comprovativa do interesse 
municipal do Projecto de Investimento que a requerente pretende desenvolver no Concelho de 
Nelas, tal assunto é da competência da Assembleia Municipal por proposta da Câmara 
Municipal, nos termos das referidas alíneas a) e b), do art.º 4.º, do referido Decreto-
Regulamentar, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �a) Crédito de imposto, utilizável em sede de IRC respeitante à actividade desenvolvida 
pelo promotor no âmbito do projecto de investimento; -------------------------------------------------
---- b) Isenção total ou parcial de contribuição autárquica relativamente aos prédios utilizados 
na actividade desenvolvida pelo promotor no âmbito do investimento, condicionada ao 
reconhecimento competente da Assembleia Municipal do interesse do mesmo para a região.� ---
---- Assim, deixo o assunto à consideração de Vª. Exª.� ------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas elogiou o trabalho 
desenvolvido pelo Senhor Eng.º Jorge Machado, da referida firma. ----------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação de 
emissão de declaração comprovativa do interesse municipal do projecto de investimento 
apresentado pela Firma Borgstena Textile Portugal, Ld.ª. ----------------------------------------------
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. --------------------- 
 

 5 � PESSOAL 
 
5.1.REESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA E QUADRO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS 
DO MUNICÍPIO DE NELAS � APROVAÇÃO  
---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária desta Câmara Municipal, 
realizada em 11 de Dezembro de 2007, em que foi aprovada a proposta apresentada pelos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista de retirar a votação do Quadro do Pessoal da Ordem 
de Trabalhos da referida reunião, a Senhora Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques. ----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques explicou novamente o que pretendia 
com o Quadro do Pessoal em análise, que iam ser postos lugares a concurso para o pessoal 
contratado, que tinha sido advertido pelo Senhor Inspector do IGAT para se reformular o 
Quadro, que a ideia era reestruturar os serviços, que havia serviços novos como por exemplo a 
Educação, que havia funcionários que esperavam ser promovidos e que era um Quadro 
elaborado com a colaboração dos funcionários. ----------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva explicou o que era para ele um 
Quadro do Pessoal, e que, para ele, como ele o via, não devia ser um Quadro de Pessoal para 
servir os trabalhadores mas sim para servir a gestão da Câmara, tendo como finalidade a   
realização de objectivos e políticas do Executivo Municipal, que não foi explicado pelo 
Executivo o porquê da criação dos novos lugares, que ninguém ouviu nenhuma explicação 
sobre aquele Quadro, questionou o porquê de existir um Director de Departamento, de existir 
mais um Chefe de Divisão de Obras. Afirmou ainda que, na sua opinião, o Quadro do Pessoal 
estava mal feito, que da sua parte iria ser chumbado e que o assunto não foi abordado como 
devia ser. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente, o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a 
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declaração de voto, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) A ausência de qualquer justificação apresentada para alteração do quadro em termos de 
funções e conteúdo funcional face às concretas e identificadas necessidades da Câmara; ---------
---- b) A ausência de qualquer justificação apresentada acerca de custos que a alteração do 
quadro comporta; ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) A falta de qualquer credibilidade em matéria de rigor na gestão da Câmara, por parte dos 
proponentes na alteração do quadro; -----------------------------------------------------------------------
---- d) A ausência de identificação clara e justificação acerca da participação dos trabalhadores 
na alteração proposta; ----------------------------------------------------------------------------------------
---- e) A circunstância de haver no quadro em vigor, alterado e aprovado há apenas 2 anos, 
ainda 77 lugares disponíveis no mesmo quadro, o que poderia realizar a vontade a alguns 
ajustamentos na precaridade actualmente existente (pessoal a termo e em prestação de 
serviços); -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- f) A ausência de qualquer justificação funcional ou de custos em particular para os novos 
lugares de chefia propostos; ---------------------------------------------------------------------------------
---- g) A inexistência da maioria necessária à partida por parte dos proponentes para aprovar a 
proposta, o que deveria obrigar a concertarem uma alteração com os outros membros da 
Câmara para a viabilidade da mesma; ---------------------------------------------------------------------
---- h) O processo de chantagem e confrontações políticas seguidas, quer na reunião de Câmara 
de 11 de Dezembro com a mobilização e instrumentalização de alguns trabalhadores precários 
da autarquia para a reunião, quer com o discurso da Ceia de Natal do passado dia 21 de 
Dezembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- i) E que por tudo isso, ao final das contas o que a proposta visa alcançar é apenas 
justificação política e demagógica para a incapacidade e falta de iniciativa e projecto da 
actividade dos actuais gestores políticos permanentes e não para resolver o problema dos 
trabalhadores, os mesmos não poderão deixar de esperar que dentro de dois anos outra maioria 
e outra Presidência se formem para verem, de facto, resolvidos os seus problemas com o rigor, 
respeito e seriedade que a sua situação merece. ----------------------------------------------------------
---- Por tudo isso voto CONTRA a proposta apresentada de passar o Quadro de Pessoal de 235 
lugares para 303 lugares, tendo ainda o Quadro em vigor 77 lugares por preencher.� --------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que tudo aquilo que o 
Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva tinha afirmado era só demagogia pura, que o 
Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva congratulou-se com a aprovação da parceria 
do Município de Vouzela, mas que nestas reuniões não apresentava alternativas, nem na 
parceria nem ao quadro, que aquilo era a política do bota abaixo e que foi só demagogia pura, 
que o Executivo era todo incompetente. Seguidamente o Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques deu exemplos de criação de novos lugares, situações de vínculos precários 
que tinham de ser resolvidas, elogiou os Senhores Vereadores do Partido Socialista por terem 
tido uma atitude responsável ao viabilizar o Orçamento e o Plano para 2008, que o povo queria 
era trabalho, que o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apenas dizia mal por 
dizer mal e questionou onde é que ia meter no Quadro o pessoal contratado, afirmou que o 
Senhor  Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva não sabia trabalhar em equipa e questionou- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 27-12-2007 

 

15 

-o onde estava a sua proposta alternativa. Afirmou também que os 77 lugares vagos no Quadro 
eram para ser extintos e para criar outros onde eram precisos e afirmou ainda que o Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva só queria trabalhar em prol de si próprio. -------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que tinha pedido 
esclarecimentos que lhe tinham sido facultados, mas que pediu outros que não lhe foram 
facultados, que faltava a justificação da criação dos novos lugares, referiu-se ao total das 
despesas com o pessoal que era de três milhões e quatrocentos mil euros e que a despesa futura, 
fazendo uma projecção, seria de quatro milhões e duzentos mil euros, mas que o limite legal era  
de quatro milhões cento e cinquenta mil euros e que havia a ter em conta a parte jurídica do 
aumento das despesas com o pessoal. ----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral no sentido de saber porque é que o anterior Executivo não 
preencheu os 77 lugares. -------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que tinha ficado sensibilizada pelo facto de haver 
salários baixos e vínculos precários e que, já que não podia aumentar-lhe o ordenado, então 
queria dar aos trabalhadores estabilidade de emprego. --------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo Municipal no 
sentido de saber quais eram as pessoas que iam ocupar os lugares de chefia e afirmou ainda que 
os Senhores Vereadores do Partido Socialista iam votar contra. ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral no sentido de saber onde é que ia meter no quadro as pessoas 
contratadas e que foram contratadas para a Câmara pelo anterior Executivo, questionou-o 
também se queria que o Executivo Municipal mandasse embora pessoas que o Executivo 
Municipal anterior tinha metido na Câmara meio ano antes das últimas eleições. ------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas indicou vários nomes de 
funcionários da Câmara que podem ocupar lugares de chefia. -----------------------------------------
---- Posta à votação a proposta de Reestruturação Orgânica e Quadro do Pessoal dos Serviços 
do Município de Nelas, foi a mesma rejeitada, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente 
da Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e Dr. 
Manuel da Conceição Marques e com quatro votos contra, dos Senhores Vereadores Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr.ª Natália Henriques Coelho e Carlos 
Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, a qual fica anexo à acta (Anexo II) fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Dr.ª Natália Henriques Coelho e 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues apresentaram a declaração de voto, que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Não foram apresentadas justificações adequadas para cada uma das alterações propostas, 
nomeadamente para a criação de inúmeros lugares de chefia. -----------------------------------------
---- O número de lugares de chefia e de técnicos superiores que fica disponível, no total de 22, 
está desajustado do que entendemos serem as necessidades reais da autarquia. ---------------------
---- Sendo a justificação para apresentação desta proposta a resolução de alguns vínculos 
precários e a possibilidade de progressão na carreira de colaboradores mais antigos, não é 
visível essa intenção em relação à ocupação de alguns lugares de chefia por funcionários da 
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autarquia, tanto mais que os concursos serão públicos e as promessas poderão não se 
concretizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O agravamento nos custos com o pessoal é superior a 800 mil �, contando com a extinção 
de todos os contratos a termo, o que não é claro. ---------------------------------------------------------
---- Não é claro também que, os lugares criados venham a ser ocupados em exclusivo, por 
trabalhadores que cessem o seu vínculo contratual a termo, uma vez que, o provimento desses 
lugares terá que ser feito nos termos da lei, com recurso a concurso público, no qual aparecerão 
necessariamente outras candidaturas. ----------------------------------------------------------------------
---- Não são explicadas as implicações orçamentais, em concreto, quais as rubricas do 
orçamento que serão diminuídas, para permitir o aumento de despesas correntes, com pessoal. -
---- O preenchimento de lugares de chefia, actualmente inexistentes, provocaria um aumento 
nas despesas com pessoal, absolutamente contrário á lei e ás instruções da tutela. -----------------
---- As reestruturações operadas no passado recente permitem que o actual Quadro de Pessoal 
tenha ainda possibilidade de resolver alguns problemas de progressão e contratação existentes, 
que a Senhora Presidente poderia desbloquear, por simples despacho, caso assim entendesse. ---
---- A autarquia tem ainda, no Quadro actual, 77 vagas por preencher, que, na maioria dos 
casos, poderão ser colocadas a concurso, desde que isso não implique o desrespeito pelas leis 
que limitam o endividamento e impõem rigor e controle orçamental. --------------------------------
---- A criação de mais 85 lugares, a somar a estes 77, mesmo com a extinção de 17 lugares 
vagos, deixaria em aberto 145 lugares, num quadro de pessoal com 303, praticamente o dobro 
do número de efectivos actual. ------------------------------------------------------------------------------
---- Sendo um assunto de importância extrema para o Município, com implicações para além 
dos limites temporais deste mandato, deveria a Senhora Presidente da Câmara procurar 
soluções consensuais, envolvendo toda a Câmara e não, de forma arrogante apresentar uma 
proposta, de cujas motivações se duvida. -----------------------------------------------------------------
---- Pode ficar a ideia que esta proposta de alargamento do Quadro de Pessoal, seja motivada 
pela satisfação de promessas eleitorais e até para colocação de clientelas políticas, que viram 
fugir os lugares com a não aprovação da parceria público-privada e da sociedade comercial que 
os poderia albergar. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A verdadeira motivação da proposta apresentada aparece assim, não a resolução de nenhum 
problema orgânico e funcional, nem tão pouco a garantia de estabilidade de emprego dos 
trabalhadores com contrato a termo, mas sim a possibilidade de satisfação de promessas 
eleitorais e colocação de clientelas políticas em lugares de chefia, absolutamente injustificáveis. 
Estranha-se que, quase em simultâneo, a Senhora Presidente da Câmara subscreva uma 
proposta que punha em causa a continuidade dos postos de trabalho dos colaboradores da 
autarquia, pois que as suas funções deixariam de fazer sentido e os constrangimentos 
orçamentais obrigariam à dispensa de muitos deles e agora venha propôr um alargamento do 
Quadro que, pela sua dimensão, representa também ele um factor de risco para a continuidade 
dos postos de trabalho pois que, no futuro, a estrutura proposta absorveria recursos financeiros 
tais que limitariam em muito a actividade municipal. ---------------------------------------------------
---- Pelo exposto, votamos contra esta proposta. ---------------------------------------------------------
---- O nosso voto contra esta proposta de alargamento desmesurado do Quadro de Pessoal da 
Câmara, não significa qualquer obstáculo a que possam ser equacionados ajustes necessários no 
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mesmo Quadro, por forma a permitir aos trabalhadores com vínculo precário poderem 
concorrer a lugares compatíveis com as suas aptidões, em funções cuja necessidade de criação 
seja devidamente justificada. --------------------------------------------------------------------------------
---- Mesmo sem qualquer alteração ao quadro de pessoal, pode a Senhora Presidente da 
Câmara, mandar preencher, através de concurso e desde que as necessidades do serviço o 
justifiquem, as vagas em aberto no quadro actual, até ao limite de 77, possibilitando o acesso a 
concurso aos trabalhadores em situação de precaridade e que reunam condições para tal.� -------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta a seguinte 
declaração de voto: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Votei favoravelmente esta proposta. -----------------------------------------------------------------
---- Lamento o facto do Partido Socialista, que foi poder quase 20 anos na Autarquia, admitindo 
trabalhadores que ainda hoje se encontram em situação precária, situação que o próprio Partido 
Socialista criou, tendo hoje mais uma vez tido a oportunidade de solucionar essas questões, não 
as solucionou, arrastando no tempo a instabilidade de emprego a dezenas de trabalhadores por 
ele admitidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Escudando-se em meras questões de retórica e falta de fundamentação da proposta de 
reestruturação, as quais estão bem expressas no organigrama agora apresentado. ------------------
----  Os funcionários, neste Executivo, têm o mesmo valor dois meses antes das eleições ou dois 
anos após decorridas estas. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Pensava eu que, o pedido de retirada do assunto pelo Partido Socialista na última reunião, 
fosse para apresentar hoje uma proposta alternativa para solucionar as questões por ele criadas, 
pelo que é forçoso concluir que no Partido Socialista a admissão de pessoal só serve para 
apenas angariar mais uns votos.� ---------------------------------------------------------------------------
---- Esta declaração de voto foi também subscrita pela Senhora Presidente da Câmara e pelo 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ---------------------------------------- 
      

6 - CONTABILIDADE 
 
6.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2007 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal e às Grandes 
Opções do Plano para o ano de 2007, n.ºs 24 e 25, as quais ficam anexas a esta acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
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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 03 de Dezembro de 2007 e 17 de Dezembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 03 de Dezembro de 2007 e 17 de Dezembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), 
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 03 de Dezembro de 2007 e 17 de 
Dezembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), 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 03 
de Dezembro de 2007 e 17 de Dezembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo VII), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: ENTRE-RIBEIROS, 
FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: EURICO MANUEL DE 
AMARAL E AMÍLCAR ALEXANDRE PAIS � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Dezembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 3687, de 14/12/2007. Local: Entre-ribeiros � Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: 
Eurico Manuel de Amaral e Amílcar Alexandre Pais. ---------------------------------------------------
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de partilhas, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, sito a �Entre-ribeiros�, artigo n.º 336, localizado na 
freguesia de Canas de Senhorim, sendo ⅓ a favor de Eurico Manuel de Amaral e ⅔ a favor de 
Amílcar Alexandre Pais. -------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. 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, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, sito a �Entre-ribeiros� � freguesia 
de Canas de Senhorim, em que são requerentes Eurico Manuel de Amaral e Amílcar Alexandre 
Pais, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. - 
 7.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: PICOTO, FREGUESIA DE 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: CASIMIRA DA CONCEIÇÃO AMARAL 
MARQUES, JULIETA EUFRÁZIA PAIS AMARAL MARREIRO, ARLINDO PAIS DO 
AMARAL E JOÃO PAIS DE AMARAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Dezembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 3686, de 14/12/2007. Local: Picoto � Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: 
Casimira da Conceição Amaral Marques, Julieta Eufrázia Pais Amaral Marreiro, Arlindo Pais 
do Amaral e João Pais de Amaral. -------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
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acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de partilhas, os quatro requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, sito ao �Picoto�, artigo n.º 359, localizado na freguesia de 
Canas de Senhorim, sendo ¼ a favor de cada um. -------------------------------------------------------
---- 2. 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, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, sito ao �Picoto� � freguesia de 
Canas de Senhorim, em que são requerentes Casimira da Conceição Amaral Marques, Julieta 
Eufrázia Pais Amaral Marreiro, Arlindo Pais do Amaral e João Pais de Amaral, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
  
8. ASSUNTO APRESENTADO POR VEREADOR AO ABRIGO DO ART.º 87.º DA LEI 

N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO 
 
8.1.ACESSIBILIDADES E REDE VIÁRIA � TRAÇADOS, NÓS DE LIGAÇÃO E 
ACESSOS 
---- Presente um e-mail datado de 20 de Dezembro de 2007, do Senhor Vereador Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
---- �Exm.ª Sra. Presidente do Município de Nelas ------------------------------------------------------
---- Os vereadores do PS vêm desta forma solicitar a inclusão na ordem de trabalhos da próxima 
reunião de Câmara de 27 de Dezembro de 2007, o agendamento do seguinte ponto na ordem de 
trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Acessibilidades e Rede Viária � Traçados, Nós de Ligação e Acessos. ------------------------
---- Cumprimentos.� ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral explicou o assunto referente ao novo 
traçado do IC 12 e respectivos nós de ligação, tendo afirmado que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista foram confrontados com uma realidade e com uma proposta quase final. ------
---- A Senhora Presidente da Câmara advertiu o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
que todo aquele assunto já tinha sido tratado numa reunião de Câmara em Abril de 2007. --------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral corrigiu a Senhora Presidente da Câmara 
dizendo que o assunto foi tratado na reunião de 8 de Maio de 2007. ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva sugeriu que o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral continuasse a expor o assunto. -------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral leu o documento que a 
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seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �IC12 � TRAÇADO, NÓS DE LIGAÇÃO E ACESSOS ------------------------------------------
---- Conscientes da importância que tem para o Concelho de Nelas, a definição do traçado do 
IC12 e da localização dos seus nós de acesso, o Partido Socialista e os seus vereadores na 
Câmara Municipal, promoveram algumas iniciativas no sentido de provocar o debate destas 
questões e de esclarecer algumas dúvidas sobre as soluções propostas. ------------------------------
---- Estas iniciativas inserem-se no período de consulta pública do Estudo de Impacte 
Ambiental, que decorre até ao próximo dia 8 de Janeiro de 2008. -------------------------------------
---- Entendemos que este assunto deveria merecer por parte da autarquia uma atenção especial, 
no sentido de promover um amplo debate entre autarcas, agentes económicos e população em 
geral, não se limitando a reuniões de carácter mais ou menos técnico, nas quais têm pouco peso 
os interesses do concelho e não são atendidas decisões políticas que deveriam ser o mais 
consensuais possível. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Infelizmente, o executivo e a Presidente da Câmara Municipal entenderam não promover 
esse debate, assumindo como suas as soluções propostas, algumas delas até contraditórias com 
decisões tomadas e assumidas por todos no passado, sem que para isso fossem consultadas 
entidades como Assembleias de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. ---------
---- Reprova-se este comportamento da Câmara e da Senhora Presidente. ---------------------------
---- Apenas por duas vezes, durante o presente mandato, este assunto foi levado a reunião de 
Câmara e dado a conhecer aos vereadores do PS: --------------------------------------------------------
---- - Em 9 de Maio de 2006 foi presente a reunião um pedido de autorização para ser elaborado 
um estudo de traçado alternativo do IC12, a passar a norte de Canas de Senhorim e Nelas. Os 
vereadores do PS não se opuseram a que esse estudo fosse feito, mas não subscreveram uma 
moção, que a maioria PSD-PP aprovou, pronunciando-se a favor desse traçado alternativo, 
mesmo antes de ser elaborado e apresentado o estudo. --------------------------------------------------
---- - Em 8 de Maio de 2007 é levada a reunião de Câmara, apenas para conhecimento, cópia 
das peças desenhadas do traçado do IC12, com informação de estar a ser ultimado o Projecto 
Base, para instrução do procedimento de avaliação ambiental. ----------------------------------------
---- Sabemos agora, que durante todo este tempo, houve várias reuniões na Câmara Municipal 
com técnicos da Estradas de Portugal e da empresa que elaborou os estudos e projectos. Para 
nenhuma dessas reuniões os vereadores do PS foram convidados, nem tão pouco tiveram 
conhecimento da sua realização. ----------------------------------------------------------------------------
---- Esta falta de partilha com todos os elementos da Câmara, das questões essenciais para o 
futuro do concelho, tem sido pratica corrente da Presidente da Câmara. Lamenta-se que, desta 
forma, se impeça o debate e eventual enriquecimento do estudo com os contributos e opiniões 
que poderíamos e gostaríamos de ter dado. ---------------------------------------------------------------
---- Assim, na ausência de qualquer iniciativa por parte da Câmara Municipal, promoveu o 
Partido Socialista, em 15 de Dezembro, um debate público, em Nelas, sabendo que uns dias 
antes havia ocorrido uma reunião com carácter semelhante, promovida por um grupo de 
cidadãos e empresários, em Canas de Senhorim, da qual foram dadas a conhecer as conclusões 
principais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em 19 de Dezembro fomos recebidos, a nosso pedido, no Ministério das Obras Públicas, a 
fim de esclarecer algumas questões relacionadas com o IC12 e IC37, sendo promovida uma 
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reunião de trabalho em que participou o Senhor Secretário de Estado Dr Paulo Campos, os 
Senhores deputados eleitos pelo círculo de Viseu Dr José Junqueiro e Dr Miguel Ginestal, 
técnicos do Ministério das Obras Públicas e de Estradas de Portugal. --------------------------------
---- Saliente-se a total disponibilidade dos deputados do Partido Socialista, que, graças ao seu 
esforço e empenhamento, nos proporcionaram a reunião acima referida, mostrando, mais uma 
vez, estarem à altura das suas responsabilidades, na defesa dos interesses da região e dos 
cidadãos que os elegeram, muito especial do concelho de Nelas. -------------------------------------
---- Sendo da sua autoria a proposta para inscrição no Plano Rodoviário Nacional da ligação 
Viseu � Nelas � Seia - Serra da Estrela, vulgarmente designada por IC37, o Dr José Junqueiro 
tem sempre demonstrado uma grande vontade para que esta obra, fundamental para o 
desenvolvimento da região, se concretize e que, ao estabelecer uma ligação rápida e segura de 
Nelas à capital do distrito e à Serra da Estrela, muito beneficiaria o nosso concelho. --------------
---- Da referida reunião e após demorada discussão e esclarecimento de algumas questões, 
ressaltou a ideia de que as soluções propostas foram todas assumidas pela autarquia, que não 
soube ou não quis, em devido tempo, colocar cenários e exigir estudos alternativos, que 
poderiam melhor servir o interesse das populações e do concelho. -----------------------------------
---- 1. Alteração do traçado ----------------------------------------------------------------------------------
---- A primeira questão que se coloca é saber se, quando a maioria PSD-PP na Câmara, aceitou 
a alteração do traçado de sul para norte de Canas de Senhorim e Nelas, teve em consideração os 
interesses do concelho e o seu desenvolvimento futuro ou se atendeu apenas a critérios, 
discutíveis, de custo e de execução técnica. ---------------------------------------------------------------
---- A escolha, no passado, por opinião unânime, do traçado sul, em detrimento das alternativas 
a norte então apresentadas, teve em consideração, para além do pouco interesse agrícola dos 
terrenos afectados e, devido à sua morfologia, pouco atractivos para expansão dos aglomerados 
urbanos, até pela barreira que o caminho de ferro representa, também questões de natureza 
estratégica da maior importância. --------------------------------------------------------------------------
---- Um traçado a norte de Canas de Senhorim e de Nelas criaria uma barreira entre os dois 
maiores aglomerados urbanos do concelho e as freguesias de Aguieira, Carvalhal Redondo, 
Moreira, Santar e Vilar Seco, sendo esse efeito minimizado com o traçado sul, que numa parte 
seria contíguo ao caminho de ferro. ------------------------------------------------------------------------
---- As zonas de expansão urbana de Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo e Nelas, vértices 
de um triângulo que no futuro poderia constituir uma área urbana de média dimensão (uma 
cidade), ficam comprometidas com a escolha do traçado norte. ---------------------------------------
---- O traçado sul permitia implantar os nós de acesso na sua localização natural: ------------------
---- - O de Canas no cruzamento com a EN 234, com ligações rápidas ao centro urbano, a zonas 
industriais, às Caldas da Felgueira e aos concelhos vizinhos de Carregal do Sal e Oliveira do 
Hospital. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - O de Nelas, a implantar a nascente da vila, no cruzamento com o futuro IC37 ou variante à 
EN231, possibilitaria ligações rápidas ao centro urbano, à zona industrial, à Serra da Estrela e à 
única freguesia que ficaria a sul do IC12, Senhorim, minimizando assim os efeitos do 
isolamento do resto do concelho. ---------------------------------------------------------------------------
---- As ligações às restantes freguesias do concelho, localizadas a norte e poente, seriam feitas, 
a partir do nó de Canas, para a Lapa do Lobo, Aguieira e Carvalhal Redondo e a partir do nó de 
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Nelas, através da variante à EN231, a Vilar Seco, Santar, Moreira e também Carvalhal 
Redondo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Complementando as zonas industriais existentes, seria possível projectar para os terrenos 
adjacentes ao nó de Nelas, beneficiando do acesso rápido à Serra da Estrela e a Viseu, um novo 
pólo industrial e até uma plataforma logística de dimensão regional. ---------------------------------
---- As vantagens apresentadas para a escolha da alternativa de traçado a norte, limitam-se a 
critérios técnicos, como sejam a alteração para perfil de auto-estrada, com desvantagens do 
ponto de vista ambiental e também a proximidade de alguns aglomerados urbanos, em especial 
Folhadal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No que se refere às questões ambientais, desconhece-se que tenha sido feito algum estudo 
de impacte ambiental para o traçado sul, não sendo assim possível afirmar qual a melhor 
solução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em relação à proximidade de aglomerados urbanos, a questão coloca-se também em relação 
a Canas de Senhorim, Urgeiriça, Algeraz e Vilar Seco, sem contar que, sendo o traçado 
implantado em zonas de expansão urbana, no futuro o problema da proximidade será ainda 
maior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Como argumento final, de cuja validade e legitimidade se duvida, a favor do traçado a 
norte, é apontada a decisão da autarquia, entenda-se Câmara Municipal, expressa na moção 
subscrita unicamente pela maioria PSD-PP então no executivo, sem consulta a outras entidades 
e sem qualquer debate público, que a importância do assunto justificaria. ---------------------------
---- Ressalta desta decisão a falta de visão estratégica do executivo, que assim aceita que o 
concelho seja, na prática, �cortado� ao meio, exactamente na zona mais adequada para a 
expansão dos principais aglomerados urbanos. -----------------------------------------------------------
---- 2. Nó de Canas de Senhorim ---------------------------------------------------------------------------
---- O desvio do traçado para norte, poderia não alterar a implantação do nó de Canas de 
Senhorim, mantendo-o na sua localização natural, ou seja nas proximidades do início do troço 
Canas-Mangualde. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- As vantagens desta localização são evidentes: -------------------------------------------------------
---- - Um mais rápido acesso ao centro da vila. -----------------------------------------------------------
---- - Ligações adequadas às zonas ocupadas com indústria, em Canas de Senhorim, ex-CPFE e 
Ribeirinha, bem assim como à exploração de pedreira do Vale do Boi, ------------------------------
---- - Ligação alternativa, vantajosa, à zona industrial do Chão do Pisco, localizada entre Nelas 
e Canas e até a algumas zonas a sul e poente de Nelas, através da EN234, --------------------------
---- - Proximidade de actividade hoteleira e de agro-turismo, ------------------------------------------
---- - Rápida ligação às Caldas da Felgueira e, através daqui, uma ligação ao concelho de 
Oliveira do Hospital, -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Melhor acesso à freguesia de Lapa do Lobo e ligação ao concelho de Carregal do Sal. -----
---- A justificação apresentada para a mudança da localização do nó de acesso a Canas de 
Senhorim, embora possa ser tecnicamente aceitável, não tem consistência, uma vez que não 
foram apresentados quaisquer estudos que inviabilizem a solução inicial. ---------------------------
---- Assim, havendo alteração no perfil do IC12, não haveria espaço suficiente para que a 
inserção do acesso fosse feita em condições de segurança óptimas, dada a proximidade da 
EN234 e a necessidade de colocação de sinalização avisadora de proximidade de entrada em 
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auto-estrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A falta de estudo desta solução prende-se com a aceitação tácita, quer por parte da Câmara 
Municipal quer por parte da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, da localização 
alternativa do nó na zona da Quinta da Boiça, no final da Estrada da Póvoa de Santo António, 
que não se compreende, uma vez que não apresenta qualquer vantagem para Canas e para o 
Concelho e não satisfaz os interesses das populações. --------------------------------------------------
---- Parece-nos também que a possibilidade de, desta forma, poder ser concretizada a abertura 
de um arruamento (conclusão da estrada da Póvoa), que aparece como proposta de ligação 
alternativa ao centro da vila, é uma visão demasiado redutora do futuro, condicionando o 
desenvolvimento de Canas pela realização de uma obra, que não está já em curso, por manifesta 
incapacidade do executivo municipal. ---------------------------------------------------------------------
---- Em anexo, apresenta-se um documento que expressa as conclusões do debate ocorrido em 
Canas de Senhorim, sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------
---- 3. Nó de Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Quando tomaram conhecimento da intenção de possível alteração do traçado da IC12 de sul 
para norte de Nelas, os vereadores do Partido Socialista, sugeriram que fosse estudada uma 
possível localização do nó de acesso a Nelas, no cruzamento com a estrada Algeraz-Carvalhal 
Redondo, aproveitando um troço da estrada de Moreira, em construção, pelo qual se faria a 
ligação à variante de Nelas à EN 234. ---------------------------------------------------------------------
---- A partir desta variante seria assegurado acesso rápido ao centro urbano e às zonas 
industriais do Poço Forrado e Chão do Pisco. A variante à EN234 seria completada até ao início 
das referidas zonas industriais e duplicada a via da EN234 a partir da variante e até ao final das 
zonas industriais. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mantendo-se prevista a construção do IC37 ou variante à EN231, que segundo estudos 
então apresentados, cruzaria a EN234 no final da variante, já perto da zona industrial do Poço 
Forrado, a partir daí para a Serra da Estrela a ligação estaria assegurada. ----------------------------
---- Também a partir dos cruzamentos com a EN234, poderiam ser servidas outras freguesias e 
ligação aos concelhos vizinhos de Mangualde e Seia. ---------------------------------------------------
---- As freguesias de Carvalhal Redondo e Moreira teriam acesso directo, pelo nó do IC12 e 
Vilar Seco e Santar, através da EN 231, também teriam acesso rápido. ------------------------------
---- A implantação do nó de Nelas nesta localização, permitiria ainda equacionar a possibilidade 
da construção de um terceiro nó de acesso, no limite dos concelhos de Nelas e Mangualde, caso 
se entenda como razoável a distância de cerca de 5.000 mts entre cada nó. Este nó serviria, com 
inúmeras vantagens, a zona industrial do Poço Forrado, uma parte significativa do concelho de 
Mangualde, incluindo uma das suas principais indústrias e também a freguesia de Vilar Seco e a 
Quinta da Cerca, infra-estrutura que entendemos poder vir a ser, no futuro, de importância 
fundamental para o concelho e pólo de atracção de inúmeros visitantes. -----------------------------
---- Sabemos agora também que nenhuma destas alternativas foi estudada, nem sequer sugerida 
pela autarquia, aos técnicos do ministério, da Estradas de Portugal ou da entidade que elaborou 
os estudos e projectos. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Fica assim patente a falta de ideias, de perspectiva de futuro e de capacidade negocial do 
executivo da Câmara e da Senhora Presidente. -----------------------------------------------------------
---- A localização agora proposta do nó de Nelas, nas imediações de Vilar Seco, levanta 
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algumas questões, nomeadamente relacionadas com a segurança do tráfego a confluir numa 
zona de curvas, onde têm ocorrido inúmeros acidentes graves e atravessando uma localidade; 
Algeraz, até chegar ao centro da sede do concelho, que ficará a uma distância superior a 4.000 
mts do nó de acesso ao IC12. -------------------------------------------------------------------------------
---- Mesmo com a possibilidade de estabelecer uma ligação directa à zona industrial do Poço 
Forrado, localizada a norte, sendo necessária a travessia da EN 234 para chegar à maioria das 
empresas aí instaladas, esta solução não é satisfatória: --------------------------------------------------
---- - Difícil acesso e longe do centro urbano de Nelas, -------------------------------------------------
---- - Difícil acesso à zona industrial do Poço Forrado, -------------------------------------------------
---- - Mais difícil ainda à zona industrial do Chão do Pisco, localizada entre Nelas e Canas, -----
---- - Dificuldades na ligação à Serra da Estrela, ---------------------------------------------------------
---- - Dificuldades na ligação a algumas freguesias, como sejam Carvalhal Redondo e Moreira. -
---- Como forma de minimizar estes efeitos, caso persista a localização do nó junto a Vilar 
Seco, sugere-se a utilização do corredor por onde passaria o IC37 ou a variante à EN231, que 
faria a ligação à EN 234, entre o Estádio Municipal e a zona industrial. O acesso ao centro 
urbano e à zona industrial seria feito através da EN234, beneficiada para esse efeito e através da 
variante à EN234 para todas as direcções. ----------------------------------------------------------------
---- Por se tratar de uma zona ampla, sem construções numa grande extensão, este corredor 
suportaria esta ligação, sem comprometer a passagem futura, do IC37 ou variante à EN231. ----
---- Não se vê inconveniente em que esta ligação, entre o nó do IC12 e a EN234, caso coincida 
com o corredor reservado para futura construção do IC37, não possa ser integrado, no futuro, na 
IC37 ou variante à EN231, desde que seja construído em perfil adequado, como se pretende. ---
---- Parece-nos que, se a Câmara tivesse equacionado esta alternativa e tivesse sugerido o seu 
estudo, poderia de alguma forma, caso se viesse a concretizar, minimizar os efeitos negativos 
da localização do nó na zona de Vilar Seco. --------------------------------------------------------------
---- 4. Conclusão ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em todo este processo é visível que, o executivo municipal de maioria PSD-PP e em 
especial a Senhora Presidente da Câmara, querendo resolver questões de importância extrema 
para o Concelho, o seu desenvolvimento e o seu futuro, sem que para isso envolvam todos os 
vereadores da Câmara, em particular os do Partido Socialista e promovam ampla discussão e 
debate com todos os agentes interessados e a população em geral, estão a condicionar de forma 
irreversível esse desenvolvimento e o futuro do Concelho. --------------------------------------------
---- Ao não apresentar propostas alternativas e ao demonstrar a sua fraca capacidade negocial, 
aceitando as soluções apresentadas pelos promotores da obra, provam a sua incapacidade e a 
falta de ideias e projectos para o Concelho. ---------------------------------------------------------------
---- Inevitavelmente acabarão por o transformar num concelho sem interesse para os 
investidores e turistas, um concelho igual a tantos outros� Invertendo deste modo a visão que 
até há pouco tempo tinham dele: um concelho diferente e em amplo desenvolvimento, onde se 
gostava de viver. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- ANEXO ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- CONCLUSÕES DA REUNIÃO DE CANAS DE SENHORIM ----------------------------------
---- A localização prevista para o nó do IC12, em Canas de Senhorim, entre a Póvoa de Santo 
António e aquela Vila, deve merecer contestação veemente por parte dos utentes do IC12 em 
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geral, por parte das populações, por parte das indústrias instaladas entre a Vila de Nelas e a Vila 
de Canas de Senhorim e por parte das empresas ligadas à indústria do turismo do concelho. -----
----- Se, ainda assim, deve ser tida em conta a opinião (subjectiva) de cada um, vejamos as 
razões objectivas que permitem defender a versão contestatária de quem julga que a localização 
da dita infra-estrutura colide com os interesses de Canas de Senhorim, das populações 
envolventes e com a ideia de desenvolvimento do concelho de Nelas (na sua globalidade), 
tendo em conta o conceito estruturante para o desenvolvimento que uma obra destas deve 
representar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em contraponto vejamos as razões em que se baseia a defesa da construção do nó do IC12, 
em local antes do final do troço já existente. -------------------------------------------------------------
---- No caso das populações, estas são servidas, de uma forma mais justa porque o acesso ao 
IC12, a partir deste, servirá de forma mais homogénea as populações. Canas de Senhorim e 
Nelas ficariam situadas no eixo do IC12 (ficando este com acesso directo à EN234) e as 
localidades situadas a norte e a sul de Canas ficariam servidas de forma mais igualitária. --------
---- No caso de Nelas, dever-se-á ter em conta o facto do nó pretendido permitir um acesso mais 
rápido à zona sul desta vila do que o próprio nó de Nelas. ---------------------------------------------
---- Esta opção tornaria aliciante a possível saída do IC12 em Canas de Senhorim como acesso a 
Nelas, bem como para quem utiliza Nelas como ponto de passagem para se dirigir à Serra da 
Estrela, entre outros destinos. -------------------------------------------------------------------------------
---- Esta opção (nó de Canas) será ainda mais relevante para Nelas, nessa perspectiva, quando 
estiver implantado o futuro IC37, sendo que, se o fluxo turístico que tem como objectivo a 
Serra da Estrela (p. ex.), verificar que é necessário atravessar a Vila de Canas de Senhorim para 
ter acesso à EN234 para se dirigir, pelo antigo trajecto (rotunda de Nelas) ao seu destino, não 
hesitará em manter-se a �140 à hora�, na passagem do nó de Canas, para dali entrar no IC37 
rumo à Serra da Estrela. O argumento �comodidade� torna-se especialmente relevante nesta 
opção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Perde Nelas no presente. Perderá muito mais no futuro� Porque aí �se come�, �se dorme�, 
�se visita�, etc. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Canas de Senhorim terá muito mais a perder. --------------------------------------------------------
---- Pelo mesmo raciocínio, o mesmo fluxo de trânsito potencialmente turístico, rumo àqueles 
destinos via IC12, com passagem por Canas, não hesitará em passar pelo nó a alta velocidade, 
se concluir que é necessário atravessar a zona urbana de uma Vila que não conhece. --------------
--- É uma opção pela comodidade e pelo receio no atraso que possa provocar a opção por um 
�atalho� desconhecido no objectivo da viagem, que ainda por cima a fará prolongar em tempo e 
distância (neste caso e pelas duas razões, já passará a valer a pena sair no nó de Nelas). ----------
---- É um raciocínio fácil de simular c/ o estudo do nosso comportamento se nos abstraíssemos 
do facto de conhecermos Canas e nos imaginarmos a viajar rumo a um destino que nada tem a 
ver com Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------------------------------
----- Por outro lado, turista que, venha de onde vier, com o objectivo de ir à missa a Canas, à 
Quinta da Boiça, à Casa Abreu Madeira, ao Zé Pataco, ao Hotel Urgeiriça, à Quinta da Lagoa, 
conhecer as Termas das Caldas da Felgueira, etc, irá sempre ao seu destino, com ou sem nós do 
IC12. Com ou sem IC12� ----------------------------------------------------------------------------------
---- Este movimento estará sempre garantido na Vila de Canas. ---------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 27-12-2007 

 

27 

---- Assim, mais do que a proximidade do nó ao centro da vila (com localização prevista entre a 
Póvoa e Canas), a sua localização (antes de Canas) implica uma mais valia no acréscimo com 
significado do fluxo de trânsito útil (de potencial interesse turístico). --------------------------------
---- Porquê? ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ainda que com outros destinos (que não a passagem pela Vila de Canas), muito do fluxo de 
trânsito que chegasse a um nó de Canas que permitisse o acesso directo do IC12 à EN234, 
hesitaria e muito dele optaria por esta via de acesso a Nelas, ou à Serra da Estrela via Nelas, 
porque desta forma, em poucos minutos, estaria na rotunda de Nelas que dá acesso à Serra (em 
frente à Igreja de Nelas). Ao contrário, demoraria muito mais tempo para chegar ao mesmo 
local se optasse pela saída no nó de Nelas e percorreria uma distância bastante superior. ---------
---- Neste local (saída no nó de Canas a localizar-se antes do final do actual IC12) o trânsito 
poderia ter que se confrontar com uma rotunda (com possível localização no local onde 
actualmente termina o IC12) e aí, uma boa estratégia de informação e sinalética dirigida ao 
potencial turista tentaria levá-lo a visitar uma Vila interessante, com história, gastronomia e 
pontos de interesse, antes de seguir rumo ao seu objectivo. --------------------------------------------
---- Ainda que com este factor de captação, obviamente que todos os que se �perdessem� rumo 
a outros destinos (sem parar na Vila de Canas) se perderiam de qualquer modo se não existisse 
esta opção, com o inconveniente de nunca serem confrontados com esta possibilidade de parar, 
de forma tão imprevista e serem convidados a visitar Canas de Senhorim. --------------------------
---- A suportar esta teoria está a opinião de experientes representantes de pontos de interesse 
relacionados com actividades turísticas de Canas de Senhorim e Caldas da Felgueira que 
estiveram presentes na reunião ocorrida na sede da Junta de Freguesia de Canas no passado dia 
11 do presente mês de Dezembro. --------------------------------------------------------------------------
---- Foi peremptória e unânime, entre estes agentes, a opinião de que o nó de Canas deveria ser 
localizado antes do terminus do IC12 e tal foi dado a conhecer aos representantes da Junta de 
Freguesia presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Sobre o tráfego que o nó da Boiça proporcionará em Canas será agora fácil de resumir. -----
---- Excluído o fluxo de trânsito que passará a �fugir�, tendo em conta o referido, resta saber 
qual a natureza do trânsito que será acrescentado ao trânsito local. -----------------------------------
---- A este trânsito será previsível o acréscimo do tráfego pesado, de abastecimento de matérias 
primas e produtos acabados, da responsabilidade da presença das 4 zonas industriais situadas 
entre Canas e Nelas, cujo acesso privilegiado entre a EN234 e o IC12 deveria ser, por natureza, 
o nó de Canas. -------------------------------------------------------------------------------------------------
--- A presença do nó de Canas �à Boiça� deverá contar com o seguinte: -----------------------------
--- 1 � A passagem, por mês, de milhares de camiões da responsabilidade da exploração da �Ex-
Cominalta� em vias urbanas de Canas de Senhorim (sejam zonas actualmente urbanizadas, 
sejam as que se pretendem urbanizar com a criação da avenida que ligará o nó do IC12 ao 
cemitério desta vila). -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � A esse fluxo de trânsito pesado que está garantido (seja para aceder ao IC12 rumo quer 
a Norte quer a Sul) deverá acrescentar-se todo aquele que, pelas suas dimensões, possam aceder 
às referidas zonas industriais, para abastecimentos resultantes das várias actividades que nelas 
de desenvolvem. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � Porque chega a haver, entre estas indústrias, necessidades de transportes pesados 
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especiais, para transporte de equipamento de grandes dimensões. ------------------------------------
---- 4 � O risco para a população residente ao logo de todo o percurso (urbanizada e a urbanizar) 
e não só, relacionada com o perigo da passagem deste tipo de tráfego, incluindo a proximidade 
de um lar de Terceira Idade e de um Jardim-escola. -----------------------------------------------------
---- 5 � A execução de uma via urbana de acesso do nó da Boiça ao cemitério, supostamente 
com duas faixas de rodagem (cada uma delas com duas vias) que �afunilará� ao cemitério, 
dando acesso à Av. dos Bombeiros (esta com apenas com duas vias, sem hipótese de 
alargamento). --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 6 � Está previsto que aquelas duas vias entronquem numa rotunda, junto ao cemitério, onde 
nitidamente não há espaço para a construção desta infra-estrutura, com dimensões que 
considerem o tipo de acesso de uma via da natureza do IC12 (futura auto-estrada) à EN234. ----
---- 7 � Em dias de funeral será previsível que o trânsito se torne caótico, ou mesmo impossível, 
junto ao cemitério. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 8 � No caso da ocorrência de incêndio ou acidente, em que o trânsito do IC12 tenha que ser 
desviado para a EN234, a partir do nó de Canas, poderão ocorrer sérias dificuldades, tendo em 
conta alguns dos aspectos atrás referidos. -----------------------------------------------------------------
---- No caso das Zonas Industriais, que naturalmente deverão ser servidas pelo nó de Canas de 
Senhorim, passarão a ter um problema que é o da distância acrescida e principalmente pelo 
acesso complicado entre o IC12 e a EN234. --------------------------------------------------------------
---- Não só cria dificuldades às indústrias existentes, como também essas dificuldades se verão 
reflectidas na qualidade de vida nas zonas urbanas de Canas, pelas quais se procederá ao acesso 
entre aquelas duas vias. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Se bem que a vida continua, tendo que ser a indústria instalada a ultrapassar estas 
dificuldades, com a compreensão da população afectada, é também certo que mais nenhuma 
indústria se voltará para estes locais para se instalar quando, por hipótese, perceber que o acesso 
às vias de escoamento e recebimento de mercadorias se fará atravessando ao meio uma 
localidade, com aqueles acessos e distância impostos. --------------------------------------------------
---- Não é só Canas que perde (porque o pretendido crescimento urbano tem que se apoiar nos 
pólos de desenvolvimento económico que se conseguem dinamizar � seja indústria, turismo, 
serviços, etc), é também o concelho de Nelas na sua globalidade, porque perde um dos 
argumentos de criação de riqueza e emprego locais, pela obra estruturante que a infra-estrutura 
em assunto representa. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Também aqui é oportuno lembrar a opinião unânime da totalidade dos industriais, ou seus 
representantes, na já referida reunião ocorrida na sede da Junta de Freguesia, no passado dia 11 
do corrente mês, em que, sendo confrontados com a solução que melhor serviria as suas 
empresas (entenda-se localização do nó do IC12 em Canas), entre as duas que aqui se 
confrontam, foram unânimes (dizia-mos) em afirmar peremptoriamente que o nó que 
interessava defender se deveria localizar antes de Canas de Senhorim. ------------------------------
---- Relembra-se que é neste percurso que as duas vias mais se aproximam e que a sua 
intercepção (ligação) neste local daria uma oportunidade rara para que Canas de Senhorim 
tivesse finalmente uma obra impulsionadora de desenvolvimento local, com o necessário 
enriquecimento e criação de postos de trabalho que isso traria sob o ponto de vista do concelho 
de Nelas na sua globalidade, para o que este desenvolvimento contribuiria. -------------------------
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---- Questões técnicas e viabilidade da construção do nó foram obviamente avaliadas. ------------
---- Publicamente foi assumido, por uma técnica que representou a empresa responsável pelos 
estudos relacionados com a construção do IC12, presente na Câmara Municipal de Nelas há 
algumas semanas, a inviabilidade técnica da construção do nó imediatamente antes do terminus 
do IC12 existente (antes da Ex-Cominalta). --------------------------------------------------------------
---- Quanto à impossibilidade há lugar para tecer os seguintes comentários: ------------------------
---- 1 � O facto do suporte humano e argumentativo do mesmo estudo ter proposto uma solução 
de acesso entre a futura auto-estrada (IC12) e a EN234 (incluindo zonas industriais que este nó 
deveria servir), de tal forma que o trânsito seria obrigado a passar na Rua da Igreja em Canas de 
Senhorim faz, desde logo, desconfiar de tanta certeza sobre essa impossibilidade e sobre o rigor 
dos estudos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Ainda que não seja possível a sua localização ao lado da Ex-Cominalta ocorre, mesmo a 
quem não é técnico na matéria que, antes deste local (situado algures entre a Lapa do Lobo e 
Canas de Senhorim), existe uma extensa recta ao longo da qual poderia localizar-se o dito nó. --
---- 3 � Também, o facto de não existirem �montanhas� nem �vales� ao longo daquele troço, faz 
questionar que outras limitações de ordem técnica poderão servir de argumento à 
impossibilidade de implantação do nó naquela zona. ----------------------------------------------------
---- 4 � O facto de também não parecer o factor espaço um problema porquanto, ao logo 
daquele troço, não existem infra-estruturas ou zonas habitacionais impeditivas. --------------------
---- Como cidadãos, o que mais nos surpreende não são os argumentos técnicos impeditivos da 
construção de uma obra pública (a propósito, já se tem provado em Portugal que grandes 
obstáculos se podem ultrapassar com base em fracos argumentos, quando se trata de decidir 
executar ou impedir que sejam executadas determinadas obras, sendo que aqui apenas estamos 
a falar de um simples nó de saída de uma auto-estrada), com um peso estruturante a favor do 
desenvolvimento local e do concelho. ---------------------------------------------------------------------
---- O que nos surpreende é o facto de ser tão fácil juntar tantos argumentos contra uma obra 
planeada (nó do IC12 em Canas de Senhorim), tantos argumentos a favor de que a mesma obra 
seja executada num local mais apropriado, ver cidadãos, industriais e empresários levantando-
se a �uma só voz� a favor da mesma opinião e ver responsáveis políticos de braços baixados, 
parecendo conformados, para não dizer que nitidamente apoiam uma obra que ninguém quer 
naquele local. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Alguém nos explica? ------------------------------------------------------------------------------------
---- A última coisa em que acreditamos é que o recurso a um nó que dará ao desenvolvimento 
de Canas um rude golpe tenha por trás a necessidade de cumprir a promessa da construção de 
uma avenida (entre a rotunda da Boiça e o cemitério de Canas) que, sendo assim, seria 
cumprido pela empresa Estradas de Portugal. Não acreditamos!... ------------------------------------
---- Porquê só agora contestar? -----------------------------------------------------------------------------
---- E porque não? Para que servem os prazos? ----------------------------------------------------------
---- Onde está a energia e o poder da contestação a favor de uma opção tão importante a favor 
de Canas como esta, ao lado de todos os agentes e empresários ligados ao sector do turismo, da 
indústria e, pelo que se vai sentindo, da própria população? -------------------------------------------
---- Este será um ónus demasiado pesado para quem toma posição pela opção que mais 
prejudica Canas de Senhorim e Nelas� Ou não contesta energicamente contra esta opção, 
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porque uma infra-estrutura destas não se constrói contra as populações.� ---------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que tinha conhecimento 
que a Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho não tinha estado presente na reunião 
promovida pelo Partido Socialista em 15 de Dezembro de 2007 e que não tinha subscrito o e-
mail atrás referido, pelo que a questionou se ela estava com os restantes Vereadores do Partido 
Socialista naquele assunto. ----------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho afirmou que subscrevia o assunto em 
análise juntamente com os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques leu a correspondência 
estabelecida entre a Câmara Municipal de Nelas e o Governo acerca do IC12, afirmou que foi 
feito um projecto para duplicação da EN n.º 234 entre Nelas e Mangualde. Afirmou também 
que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral não estava a ser honesto, que tinham vindo 
com inverdades e com blás, blás, mas que, de concreto, não trouxe nada de novo, que pensava 
que o referido Senhor Vereador trazia alternativas e propostas concretas acerca do traçado do 
IC12 mas que não via no documento apresentado nada de concreto e pediu ao Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral para dizer ao Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas para 
não portajar este traçado do IC 12. -------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que o Executivo Municipal sempre foi recebido 
pelo Governo, que o Senhor Secretário de Estado Paulo Campos tem recebido o Executivo 
Municipal com a maior deferência, que tinham tido uma reunião aqui na Câmara com os 
projectistas da COBA, que o traçado norte era mais rápido e mais barato e se tivessem optado 
pelo traçado sul poderiam inviabilizar a execução da obra e que tinham tido várias reuniões 
com o Governo. Informou também e em relação ao IC37, que tinha pedido aos Senhores 
Presidentes das Câmaras Municipais de Viseu e de Seia para os três terem uma reunião com o 
Senhor Secretário de Estado de Obras Públicas, que tinha recebido o projecto do traçado do 
IC12, que o Executivo Municipal estava a trabalhar no assunto com tranquilidade e que e sobre 
o trabalho desenvolvido iam dando conhecimento aos restantes Senhores Vereadores. ------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que louvava o trabalho do 
Partido Socialista, mas que sobre algumas questões pecava por alguns desvios. Afirmou 
também que esta Câmara foi confrontada com a alteração do traçado de sul para norte, que 
aquela obra era do poder central e não era da Câmara e que a Câmara não tinha que dar 
qualquer parecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que o parecer da Câmara não era vinculativo. ---
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva informou que, em tempos, foi 
realizado um estudo e que foi reafirmada a posição desta Câmara Municipal de ser a opção do 
traçado norte, que não via as mais valias do traçado sul, que o traçado sul tinha um viaduto de 
mais de 50 metros desde o cemitério do Folhadal até perto do cemitério novo de Nelas por cima 
da estrada de Seia, que não lhe parecia curial o Partido Socialista vir agora dizer qual era a sua 
posição, que a sua posição já vinha atrasada. Afirmou também que o Partido Socialista, nesta 
Câmara Municipal, escolhia demasiado a abstenção em casos de matéria estruturante. Afirmou 
também que, com a construção do IC12, ia haver um corte de 30% a 40% de receitas no 
comércio local e que por isso defendia o nó de ligação na Boiça, em Canas de Senhorim. Em 
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relação a Nelas, o nó de ligação entre Algerás e Vilar Seco a desembocar na EN n.º 231, 
parecia-lhe ser a melhor solução para o concelho. Afirmou também que o traçado sul era mais 
caro do que o traçado norte, que ele defendia a urgência da execução da obra e que se o IC12 
fosse executado pelo traçado sul traria implicações ao nível das águas das Caldas da Felgueira, 
o que atrasaria ainda mais a obra. --------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que tinha quase a certeza que o concelho ia ter 
bons acessos ao IC 12, quer em Canas de Senhorim, quer em Nelas. ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Partido Socialista sempre se 
tinha batido para participar em reuniões de carácter técnico, que a Senhora Presidente da 
Câmara nunca os tinha convidado para essa reunião e afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista tinham ido a Lisboa e tinham vindo de lá com a frustração deste Executivo 
Municipal ser inoperante em todo aquele processo. Afirmou também que, na reunião ordinária 
desta Câmara Municipal de 8 de Maio de 2007, a proposta dos Senhores Vereadores do Partido 
Socialista tinha sido no sentido do nó de Nelas ser na Estrada Algerás - Carvalhal Redondo e 
que essa proposta nunca foi apresentada em Lisboa pelo Executivo Municipal e que sobre os 
cenários do IC37 trazidos na última reunião de Câmara o que estava em causa era a definição 
de critérios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que, enquanto esteve na 
Câmara, apenas tinha participado numa reunião com os técnicos da COBA, que da sua parte 
não houve sonegação de informação e que continuava a defender o traçado norte porque 
beneficiava a maior parte das freguesias do concelho de Nelas. ---------------------------------------
---- Seguidamente os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho apresentaram duas declarações 
que a seguir se transcrevem: --------------------------------------------------------------------------------
---- �DECLARAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Preocupados com notícias vindas a público sobre a tomada de posição consensual, ocorrida 
numa reunião entre todos os presidentes de Câmara da região e o Senhor Secretário de Estado 
das Obras Públicas, em Oliveira do Hospital, há algumas semanas atrás, no sentido de ser 
manifestada preferência pelo corredor Viseu � Urgeiriça � Oliveira do Hospital � Covilhã, para 
a ligação à Serra da Estrada, vulgarmente designada por IC37, os vereadores do Partido 
Socialista na Câmara Municipal de Nelas, em reunião ordinária, em 27 de Dezembro, declaram: 
---- - Manifestar estranheza e repúdio por qualquer tentativa que vise o desvio do traçado do 
IC37, com este ou outro qualquer nome, do seu corredor natural, estabelecendo a ligação entre 
Viseu, Nelas e a Serra da Estrela, via Seia; ---------------------------------------------------------------
---- - Manifestar estranheza pelo pedido de deliberação presente à última reunião de Câmara, 
sobre este traçado, porquanto, ao que julgam saber, estaria apenas em discussão a definição dos 
princípios orientadores e critérios para posterior estudo de traçados, cujo prazo ocorreu durante 
o mês de Novembro; -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Solicitar à Senhora Presidente da Câmara todos os esclarecimentos que entenda facultar; --
---- - Alertar para a necessidade de participação na discussão aquando da definição de traçados, 
que deverá ocorrer em Janeiro de 2008, devendo o assunto ser trazido a reunião de Câmara, 
logo que haja novas informações; --------------------------------------------------------------------------
---- - Solicitam seja dado conhecimento à Assembleia Municipal, às Juntas de Freguesia e às 
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Assembleias de Freguesia.� ---------------------------------------------------------------------------------
---- �DECLARAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Apreciado o conteúdo dos documentos apresentados, sobre o traçado do IC12, localização 
dos nós e acessos aos principais centros urbanos e zonas industriais, no âmbito do período de 
consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental, os vereadores do Partido Socialista, em 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Nelas, realizada em 27 de Dezembro de 2007, 
sugerem que a autarquia promova as seguintes acções: -------------------------------------------------
---- - Solicitar à Estradas de Portugal e ao Ministério das Obras Públicas, que sejam apreciadas 
as propostas alternativas expressas naqueles documentos, que se anexam; --------------------------
---- - Encarregar a Senhora Presidente da Câmara para, juntamente com os serviços técnicos da 
autarquia, estudar a concretização dessas propostas; -------------------------------------------------- -
---- - Enviar esta declaração e os documentos anexos a todas as entidades intervenientes; --------
---- - Dar conhecimento à Assembleia Municipal, às Juntas de Freguesia e às Assembleias de 
Freguesia; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Promover a sua divulgação pública.� ----------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu parte da acta da 
reunião ordinária de 11 de Dezembro de 2007, das páginas 11, 12 e 13, em que a Câmara 
Municipal tinha deliberado, por unanimidade, aprovar a opção do cenário 1, do IC37, por ser o 
que melhor serve a Zona Industrial de Nelas e a população do Concelho de Nelas. ----------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, o que estava em causa, não 
era a definição de traçados mas sim a definição de critérios. -------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que na anterior reunião a 
Câmara Municipal tinha aprovado os traçados que melhor poderão servir o concelho de Nelas, 
que, com o devido respeito, os Senhores Vereadores do Partido Socialista deviam ter 
apresentado esta proposta há um ano atrás e sugeriu que a Câmara Municipal envie para as 
entidades competentes os documentos apresentados pelo Partido Socialista. ------------------------ 
  

9 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara perguntou ao Ex.m.º Público presente na sala se alguém 
queria intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Interveio o Senhor Manuel Pereira, alegando defesa da honra e afirmou que o Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva tinha dito naquela reunião que ele, Manuel Pereira, 
tinha mentido em Tribunal ao dizer algo que o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva tinha dito nas reuniões de Câmara e que o referido Vereador afirmava não ter dito. 
Afirmou que ele, Manuel Pereira, nunca tinha mentido, que o Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva dava murros na mesa das reuniões de Câmara, chamava mentirosos aos 
Membros do Executivo Municipal, os quais haviam de arder nas chamas do inferno e nunca 
tinha aprendido nada nas reuniões de Câmara. -----------------------------------------------------------
---- Interveio o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva questionando o Senhor 
Manuel Pereira no sentido de saber se, de facto, não aprendia nada, o que é que estava ali a 
fazer em todas as reuniões de Câmara. --------------------------------------------------------------------  
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ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezoito horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ________________________________, Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi, subscrevi e assino, 
tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e assinada. ------------------------- 
 

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
 

_______________________________________ 


