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ACTA Nº. 23 
             ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA        

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E SETE 

 
---- Aos trinta dias do mês de Outubro do ano de dois mil e sete, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência da Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos, 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 maioria, com seis votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges 
Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e uma abstenção do Senhor Vereador Eng.º João 
Manuel Correia dos Santos, a acta da reunião anterior realizada em 09 de Outubro de 2007, a 
qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. -------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos declarou que se absteve por não 
ter estado presente na referida reunião. -------------------------------------------------------------------- 
 

 SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 1.133.391,67 � (um milhão cento e trinta e três 
mil trezentos e noventa e um euros e sessenta e sete cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 174.917,06 � (cento e setenta e quatro mil novecentos e dezassete 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- José António Pinto Gomes � Pedido de indemnização � Aprovação; ---------------------------- 
---- Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno à Firma Mendes & Morais � Cancelamento 
das cláusulas de reversão � 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foi apresentado nenhum assunto para análise no Período de Antes da Ordem do Dia. -- 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos. --- 
1.1.SENHOR VEREADOR ENG.º JOÃO MANUEL CORREIA DOS SANTOS � 
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO PELO PERÍODO DE UM ANO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 15 de Outubro de 2007, do Senhor Vereador Eng.º João 
Manuel Correia dos Santos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- João Manuel Correia dos Santos, Vereador da Câmara Municipal, eleito pelo Partido 
Socialista, vem, ao abrigo do artigo 77.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que 
lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, solicitar a suspensão do mandato, pelo 
período de um ano, com inicio em 05.11. 2007, por motivos de índole pessoal.� -------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de suspensão do mandato do 
Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos, pelo período de um ano, com início 
em 5 de Novembro de 2007. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos. -------- 
---- A Senhora Presidente lamentou que o Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos tivesse abandonado as suas funções de Vereador e agradeceu-lhe por ter dado um bom 
contributo a esta Câmara Municipal, desejando-lhe as maiores felicidades na sua vida pessoal e 
profissional e que da presente data a um ano cá estivesse outra vez. ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques pediu ao Senhor Vereador Eng.º 
João Manuel Correia dos Santos para não se ir embora definitivamente pois o concelho 
precisava dele para o enriquecer com o seu trabalho e a sua dedicação. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos restantes Vereadores do 
Partido Socialista, agradeceu publicamente ao Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos por os ter orientado no seu trabalho de Vereadores devido à sua experiência de 
Executivos anteriores, agradeceu-lhe também por ter estado com os Vereadores do Partido 
Socialista no presente Executivo, com elevação, com lealdade e que era exemplo a seguir pelos 
restantes Senhores Vereadores. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos declarou que não ía abandonar a 
vida política, que ia apenas suspender as suas funções pelo prazo de um ano por motivos de 
índole pessoal, agradeceu as palavras simpáticas de todos, que achou não as merecer e que 
estava na política com frontalidade. Desejou que o Executivo Municipal faça um bom trabalho 
pelo Concelho de Nelas e sugeriu que, de futuro, houvesse mais diálogo visto que a experiência 
e as opiniões dos outros não eram descabidas. Pediu que o Executivo aceitasse as sugestões dos 
restantes Vereadores. Desejou sucesso à sua sucessora Dr.ª Natália Henriques Coelho e 
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despediu-se até daqui a um ano. ---------------------------------------------------------------------------- 
1.2.REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS � APRECIAÇÃO E 
DISCUSSÃO 
---- Presente a proposta de Regimento da Câmara Municipal de Nelas para ser discutida e 
analisada, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
------------------ REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS -----------------------
---- O presente Regimento foi elaborado de acordo com o disposto no artigo 64º, n.º1, alínea a), 
da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 1º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Constituição) -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara Municipal, como órgão executivo colegial do Município, é constituída por um 
Presidente e 6 Vereadores, um dos quais designado Vice-Presidente. --------------------------------
----  Artigo 2º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Reuniões) ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. As reuniões da Câmara realizam-se habitualmente nos Paços do Município, podendo 
realizar-se noutros locais do Município, por proposta do Presidente. ---------------------------------
---- 2. As reuniões da Câmara Municipal são ordinárias e extraordinárias. --------------------------
---- 3. As reuniões ordinárias terão uma periodicidade quinzenal, realizando-se, por norma, às 
terças-feiras, no período da tarde, sendo a última de cada mês pública. ------------------------------ 
---- 4. A Câmara pode deliberar a realização de outras reuniões públicas. ---------------------------
---- 5. A deliberação referida no número anterior será publicada em edital afixado nos lugares 
de estilo durante os cinco dias anteriores à reunião. -----------------------------------------------------
---- 6. Os responsáveis pelos diversos serviços deverão estar presentes às reuniões da Câmara a 
fim de prestarem os esclarecimentos necessários e por convocação do Presidente. -----------------
---- Artigo 3º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Convocação e Agenda das Reuniões) --------------------------------------------------------------
---- 1. Cabe ao Presidente da Câmara, além de outras funções que lhe estejam atribuídas, 
convocar, abrir e encerrar as reuniões, estabelecer, distribuir e organizar a Ordem do Dia, dirigir 
os trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberações. ----------------
---- 2. O Presidente da Câmara pode, ainda, suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, 
quando circunstâncias excepcionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a incluir na 
acta da reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Na falta ou impedimento do Presidente dirigirá os trabalhos o Vice-Presidente ou, na sua 
falta, o Vereador que ocupe o lugar imediato na lista em que foi eleito o Presidente. --------------
---- 4. O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, pode interpor acção judicial e pedir a 
suspensão jurisdicional da eficácia das deliberações tomadas pela Câmara Municipal que 
considere ilegais. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 4º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Ordem do Dia) -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Ao estabelecer a Ordem do Dia de cada reunião, o Presidente deve incluir os assuntos 
que para esse fim lhe foram indicados por qualquer Vereador, desde que sejam da competência 
da Câmara Municipal e o pedido seja apresentado por escrito com a antecedência mínima de: --
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---- - a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões ordinárias; -----------------
---- - b) Oito dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões extraordinárias. -------------
---- 2. A Ordem do Dia de cada reunião deve ser entregue a todos os Vereadores com a 
antecedência de, pelo menos, dois dias úteis sobre a data da reunião. --------------------------------
---- 3. Juntamente com a Ordem do Dia deverão ser disponibilizados os documentos que 
habilitem os Vereadores a participar na discussão das matérias dela constantes. --------------------
---- 4. Os documentos que complementem a instrução do processo deliberativo respeitantes aos 
assuntos que integram a ordem de trabalhos, que por razões de natureza técnica ou de 
confidencialidade, ainda que pontual, não sejam distribuídos nos termos do número anterior, 
devem estar disponíveis para consulta, desde o dia anterior à data indicada para a reunião. ------
---- 5. Os Serviços só poderão agendar assuntos que tenham prévio despacho para o seu 
agendamento, quer do Presidente, quer dos Vereadores com funções delegadas. -------------------
---- 6. As adendas à Ordem do Dia, quando absolutamente necessárias e urgentes serão aceites 
desde que sejam aprovadas por, pelo menos, dois terços dos seus membros. ------------------------
---- Artigo 5º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Reuniões Extraordinárias) ---------------------------------------------------------------------------
---- 1. As reuniões extraordinárias são convocadas nos termos da lei. --------------------------------
---- 2. As reuniões extraordinárias são convocadas com, pelo menos, dois dias úteis de 
antecedência, sendo comunicadas a todos os membros por edital e através de protocolo. ---------
---- 3. As reuniões extraordinárias não têm período de antes da ordem do dia. ----------------------
---- Artigo 6º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Quórum) -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A Câmara Municipal só pode deliberar quando esteja presente a maioria do número legal 
dos seus membros. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Quando a Câmara Municipal não puder reunir por falta de �quórum�, o Presidente, ou 
seu substituto, designará outro dia para nova reunião, que tem a mesma natureza da anterior, 
convocando-a de acordo com a lei. -------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 7º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Período de Antes da Ordem do Dia) ---------------------------------------------------------------
---- 1. Nas reuniões ordinárias haverá um período de �Antes da Ordem do Dia�, com a duração 
máxima de 30 minutos, igualmente distribuído pelo número total de Vereadores. ------------------
---- 2. O Presidente zelará para que o tempo de intervenção seja distribuído proporcionalmente 
pelas diferentes forças políticas, sem prejuízo do disposto do n.º1. -----------------------------------
---- 3. O tempo de intervenção referido no nº1, deverá ser utilizado para apreciação de assuntos 
gerais de interesse para a autarquia. ------------------------------------------------------------------------
---- 4. Sempre que haja matérias consideradas de inegável importância e interesse, ou ainda, em 
casos de urgência, pode ser suprimido o período de �antes da ordem do dia� mediante 
deliberação da Câmara aprovada por maioria de, pelo menos, dois terços dos seus membros. ----
---- 5. Não poderá haver cedências de tempo entre os Vereadores. ------------------------------------
---- Artigo 8º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Período da Ordem do Dia) ---------------------------------------------------------------------------
---- 1. O Período da Ordem do Dia pode incluir um período de apreciação e votação das 
propostas nela constantes e das que forem apresentadas nos termos dos n.º2, 3 e 4 do presente 



 
Fls.__________ 

Reunião de 30-10-2007 

 

5 

artigo, ou, de igual forma, adoptar-se a metodologia da aprovação seguida à apresentação do 
assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A discussão e votação de propostas não constantes da Ordem do Dia das Reuniões 
Ordinárias, depende da deliberação tomada por, pelo menos, dois terços dos membros 
presentes, que reconheça a urgência de deliberação sobre o assunto. ---------------------------------
---- 3. Os subscritores de cada proposta, no seu conjunto, dispõem de cinco minutos para a 
apresentar, dispondo cada membro de três minutos no total para a respectiva análise, discussão 
e pedidos de esclarecimento. --------------------------------------------------------------------------------
---- 4. O tempo disponível para cada membro da Câmara não poderá ser cedido a outro. ---------
---- 5. Havendo várias propostas de deliberação urgente sobre o mesmo assunto, pode o 
Presidente, por sua iniciativa ou por solicitação de qualquer Vereador, suspender a Reunião 
pelo período máximo de dez minutos. ---------------------------------------------------------------------
---- 6. Reaberta a reunião, proceder-se-á de imediato à votação das propostas existentes, salvo 
se a Câmara decidir fixar um período para análise e discussão da proposta que resultar de 
eventual harmonização ou fusão. ---------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 9º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Período de Intervenção do Público) ---------------------------------------------------------------
---- 1. O período de �Intervenção do Público� tem a duração máxima de trinta minutos, 
ocorrendo no final da sessão. -------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Os cidadãos interessados em intervir para solicitar esclarecimentos terão de fazer, 
antecipadamente, a sua inscrição, com pelo menos 5 dias de antecedência, referindo nome, 
morada e assunto a tratar. ------------------------------------------------------------------------------------
-- 3. O período de intervenção aberto ao público será distribuído pelos inscritos, não podendo, 
porém, exceder cinco minutos por munícipe. -------------------------------------------------------------
---- 4. Às reuniões públicas deve ser dada publicidade aos dias, horas e locais da sua realização, 
de forma a garantir o conhecimento dos interessados com uma antecedência de, pelo menos, 
dois dias úteis sobre a data das mesmas. ------------------------------------------------------------------
---- 5. A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 
aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações tomadas, sob 
pena de ser aplicado o preceituado no n.º4 do art.84º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na sua 
actual redacção. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 6. A presença nas reuniões públicas de munícipes que apenas pretendam assistir ficará 
condicionada ao espaço existente para o efeito. ----------------------------------------------------------
---- 7. Da acta da reunião, no final, deve constar referência sumária às intervenções do público. 
---- Artigo 10º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Pedidos de esclarecimentos) -------------------------------------------------------------------------
---- Os pedidos de esclarecimento dos membros da Câmara devem ser formulados, 
sinteticamente, logo que finda a intervenção que os suscitou e restringem-se à matéria em 
dúvida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 11º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Votação) -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. As deliberações são tomadas por votação nominal, não contando as abstenções para o 
apuramento da maioria. --------------------------------------------------------------------------------------
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---- 2. O presidente vota em último lugar. -----------------------------------------------------------------
---- 3. Pode a Câmara deliberar outra forma de votação, caso a caso. ---------------------------------
---- 4. Sempre que se realizem eleições ou estejam em causa juízos de valor sobre 
comportamentos ou de qualidades de qualquer pessoa, as deliberações são tomadas por 
escrutínio secreto salvo se, em caso de dúvida, a Câmara deliberar outra forma de votação. ------
---- 5. Em caso de empate de votação, o Presidente tem voto de qualidade, excepto se a votação 
se tiver efectuado por escrutínio secreto. ------------------------------------------------------------------
---- 6. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a nova 
votação e, caso o empate se mantenha, adia-se a deliberação para a reunião seguinte. Se na 
primeira votação dessa reunião se verificar o empate, proceder-se-á a votação nominal. ----------
---- 7. Quando necessária, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto é 
feita pelo Presidente após votação, tendo em conta a discussão que a tiver precedido. -------------
---- 8. Não podem estar presentes, no momento da discussão nem da votação, os membros do 
órgão que se encontrem ou se considerem impedidos. --------------------------------------------------
---- Artigo 12º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Declaração de Voto) -----------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Finda a votação e anunciado o resultado, poderá qualquer membro da Câmara apresentar, 
por escrito, a sua declaração de voto e as razões que o justifiquem, a qual, se exceder os três 
minutos, deverá ser entregue por escrito. ------------------------------------------------------------------
---- 2. Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da respectiva 
declaração de voto na acta, ficam isentos da responsabilidade que daquela eventualmente 
resulte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, as deliberações serão sempre 
acompanhadas das declarações de voto apresentadas. ---------------------------------------------------
---- Artigo 13º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Faltas e Substituições) --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. As faltas dadas deverão ser justificadas até ao início da reunião em que se verificam. -----
---- 2. A marcação das faltas e a apreciação das justificações compete à Câmara Municipal, 
salvo verificada delegação de competências da Câmara no Presidente, nos termos do art.65º da 
Lei 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção. ------------------------------------------------
---- 3. As faltas que não resultem de impossibilidade derivada da prestação de serviço municipal 
implicam a perda da respectiva senha de presença. ------------------------------------------------------
---- 4. Os membros da Câmara podem fazer-se substituir nos casos de ausência por períodos até 
30 dias, mediante simples comunicação por escrito dirigida ao Presidente, na qual são indicados 
os respectivos início e fim. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 14º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Impedimentos e suspeições) -------------------------------------------------------------------------
---- 1. Nenhum membro da Câmara pode intervir em procedimento administrativo ou em acto 
ou contrato de direito público ou privado do Município de Nelas, nos casos previstos no art.44º 
do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------------------
---- 2. A arguição e declaração do impedimento seguem o regime previsto nos artigos 45º, 46º e 
47º do Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------
---- 3. Os membros da Câmara devem pedir dispensa de intervir em procedimento 
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administrativo quando ocorra circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua 
isenção ou da rectidão da sua conduta, designadamente quando ocorram as circunstâncias 
previstas no art.48º do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------
---- 4. À formulação do pedido de dispensa e à decisão sobre a escusa ou suspeição aplica-se o 
regime constante dos artigos 49º e 50º do Código do Procedimento Administrativo. --------------
---- Artigo 15º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Actas) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----1. Será lavrada acta que registe o que de essencial se tiver passado nas reuniões, indicando, 
designadamente: a data e o local da reunião, as presenças e as faltas verificadas, os assuntos 
apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das respectivas votações, bem como 
o facto de a acta ter sido lida e aprovada. -----------------------------------------------------------------
---- 2. Os membros da Câmara que ficarem vencidos na deliberação podem fazer constar da acta 
o seu voto de vencido e as razões que o justifiquem. ----------------------------------------------------
---- 3. As actas ou o texto das deliberações mais importantes ou urgentes podem ser aprovadas 
em minuta no final das reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros 
presentes, sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou. ----------------
---- 4. As deliberações da Câmara só se tornam executórias depois de aprovadas as respectivas 
actas ou depois de assinadas as minutas, quando assim tenha sido deliberado. ----------------------
---- Artigo 16º -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- (Entrada em vigor) -------------------------------------------------------------------------------------
--- O presente regimento entra em vigor no dia seguinte á sua publicação em Diário da 
República.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou que na presente reunião este regimento era só para ser 
analisado e discutido com as achegas de todos os Senhores Vereadores para numa próxima 
reunião ser aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu para o assunto ser retirado da 
reunião, pediu para a proposta de regimento lhe ser facultada em formato digital para assim ele 
poder escrever as suas sugestões, sugeriu que fosse realizada uma reunião entre ele, a Senhora 
Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva para assim se 
chegar a um consenso entre os três. ------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente concordou com os pedidos e as sugestões do Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral. -------------------------------------------------------------------------------  
  

2 � OBRAS PÚBLICAS 
 
2.1.PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. AURÉLIO GONÇALVES, EM NELAS � AUTO 
DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Pavimentação da Rua Dr. Aurélio Gonçalves, em Nelas�, adjudicada à firma Embeiral � 
Empreiteiros das Beiras, S.A., pela importância de 21.040,40 � (vinte e um mil quarenta euros e 
quarenta cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e 
que foi presente nesta reunião. ------------------------------------------------------------------------------
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---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------- 
 2.2.RUA DE LIGAÇÃO FIAIS � REGADAS, EM NELAS/PAVIMENTAÇÃO � AUTO 
DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Rua de Ligação Fiais - Regadas, em Nelas/Pavimentação�, adjudicada à firma Embeiral � 
Empreiteiros das Beiras, S.A., pela importância de 53.960,70 � (cinquenta e três mil novecentos 
e sessenta euros e setenta a cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços 
Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. -----------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------- 
 2.3.ARRANJO DO PARQUE DE SÃO MIGUEL, EM NELAS � CONTA FINAL - 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra de �Arranjo do 
Parque de São Miguel, em Nelas�, adjudicada à Firma �Nelcivil � Construções Civis de Nelas, 
Ld.ª�, pela importância de 603.950,13 � (seiscentos e três mil novecentos e cinquenta euros e 
treze cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que 
foi presente nesta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 
  

3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
3.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A AURORA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 4 de Outubro 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 Aurora da Conceição Gouveia. 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
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 4775-R, sito em �Corgas�, na Freguesia de Nelas, Concelho de Nelas, 
com a área de mil metros quadrados, confrontando a norte com José Pires de Loureiro, nascente 
e sul com Sebastião Baptista e poente com Amadeu Costa Martins. ----------------------------------
---- A proprietária deste terreno, Aurora da Conceição Gouveia, contribuinte n.º 128592389, 
acordou vendê-lo pelo preço total de 1.400,00 �, (1.000 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 Topack), em Nelas, de que é proprietária a Senhora Aurora da Conceição 
Gouveia, pela quantia de mil e quatrocentos euros, bem como autorizar o respectivo pagamento, 
nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---- 
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 3.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A HERDEIROS DE FRANCISCO DA COSTA � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação datada de 17 de Outubro 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 Francisco da 
Costa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais (lado da Topack) 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 2677-R, sito em �Monte de Lobos�, na Freguesia de Vilar Seco, 
Concelho de Nelas, com a área de mil e quinhentos metros quadrados, confrontando a norte 
com Adélia da Fonseca, nascente com Albertino José Serpa Corte Real, sul com Alberto Pinto 
Loureiro e poente com Maria Alice Pereira Andrade. ---------------------------------------------------
---- Os proprietários deste terreno, Maria Fernanda Morais de Abrantes Costa, contribuinte n.º 
135882206, residente na Rua das Bocas, n.º 34, em Vilar Seco, Arlindo Lopes da Costa, 
contribuinte n.º 134500652, residente na Azinhaga da Cidade, Torres do Lumiar, Torre B, n.º 9 
B, 1975-065 Lisboa e António Lopes da Costa, contribuinte n.º 153212861, residente na Rua 
Caminho da Fonte, n.º 22, 2.º Esquerdo, 2700-140 Amadora, acordaram vendê-lo pelo preço 
total de 2.100,00 �, (1.500 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 Topack), em Nelas, de que são proprietários os Senhores Maria Fernanda 
Morais de Abrantes Costa, Arlindo Lopes da Costa e António Lopes da Costa, pela quantia de 
dois mil e cem euros, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com 
a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------------------------- 
 3.3.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
MENDES & MORAIS � CANCELAMENTO DAS CLÁUSULAS DE REVERSÃO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 25 de Outubro de 2007 da Firma Mendes & Morais � 
Indústria de Confecções, Ld.ª, com sede no Parque Industrial de Nelas, Apartado 74, Lote n.º 2, 
em Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------------------------------------------
---- Cancelamento da cláusula de reversão. ---------------------------------------------------------------
---- Vimos por este meio solicitar o cancelamento das cláusulas primeira e segunda constantes 
na escritura de compra e venda feita no dia 04/12/2006 na Divisão Administrativa e Financeira 
da Câmara Municipal, o motivo deve-se a ser uma condição essencial para apreciação de 
financiamento bancário para a construção do nosso pavilhão. -----------------------------------------
---- Gratos pela atenção dispensada, os nossos melhores cumprimentos.� ---------------------------
---- Presente também um ofício datado de 26 de Outubro de 2007, do Banco Millennium BCP 
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dirigido à Firma Mendes & Morais, Ld.ª, que a seguir se transcreve: ---------------------------------
---- �No seguimento da vossa proposta de financiamento apresentada pela Ex.ma Administração 
da firma Mendes & Morais, Ld.ª, solicitamos como condição essencial para a sua apreciação, 
documento, em que o Município de Nelas prescinda da cláusula constante na escritura 
designada por, Primeira: O terreno atrás descrito é vendido com a cláusula de reversão 
automática, a favor da Câmara Municipal de Nelas com todas as benfeitorias nele produzidas e 
sem direito a qualquer indemnização, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada 
e a laborar; Segunda: No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as 
instalações e respectivo logradouro deverá comunicar à Câmara Municipal o projecto de venda 
e respectivas cláusulas, para que esta, se assim o entender, possa preferir na eventual compra.� -
---- Presente ainda uma informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luis Costa, datada 
de 29 de Outubro de 2007, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------
---- �Zona Industrial 1 (lado da Topack) - Alteração das condições de cedência do terreno. 
Requerente: Mendes & Morais, Ld.ª.-----------------------------------------------------------------------
---- 1 � Solicitação do requerente. --------------------------------------------------------------------------
---- Em reunião de 09 de Março de 2005, deliberou a Ex.m.ª Câmara ceder a parcela de terreno 
denominada como lote n.º 66, localizada na Zona Industrial de Nelas, ZI1 à firma Mendes & 
Morais � Indústria de Confecções, Ld.ª. -------------------------------------------------------------------
---- O requerente já apresentou o projecto que se encontra em fase de aprovação. ------------------
---- Solicita agora o cancelamento das cláusulas consignadas na escritura � a do direito de 
reversão e de preferência em eventual compra, devido a ter necessidade de recorrer a um 
empréstimo bancário (Banco Millennium BCP) para a realização do investimento, exigindo 
aquela entidade bancária que o terreno esteja livre de quaisquer ónus, para poder ser 
hipotecado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Banco Millennium BCP enviou ofício onde expressa a necessidade do cancelamento da 
cláusula de reversão. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- II -  Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------
---- À semelhança de situações análogas também aprovadas pela Exm.ª Câmara, estes Serviços 
julgam ser de aprovar a pretensão.--------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�. --------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da cláusula de reversão a 
favor desta Câmara Municipal e prescindir do direito de preferência em caso de venda, do 
terreno cedido na Zona Industrial de Nelas à Firma Mendes & Morais, Ld.ª, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
  

4 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
4.1.COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR � TÂNIA 
CATARINA ASCENSÃO DE SÁ � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 09 de Outubro de 2007, de Célia de Sá Ascensão, residente 
em Póvoa de Luzianes, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Eu, Célia de Sá Ascensão, casada, residente em Póvoa de Luzianes, encarregada de 
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educação da aluna Tânia Catarina Ascensão de Sá, matriculada na Escola Secundária C/3.º 
C.E.B., de Nelas, no 11.º ano, Turma A, n.º 25, vem solicitar a V.ª Ex.ª a comparticipação do 
passe entre as localidades de Póvoa de Luzianes � Nelas, por apresentar dificuldades 
económicas e tendo-lhe sido atribuído subsídio Escalão A. --------------------------------------------
---- Agradeço desde já o interesse que este assunto lhe possa merecer.� -----------------------------
---- Presente também uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 12 de 
Outubro de 2007,que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação no valor do passe escolar. --------------------------------------------------------
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pela Sr.ª Célia de Sá Ascensão, residente em Póvoa 
de Luzianes, Encarregada de Educação da aluna Tânia Catarina Ascensão de Sá, o Serviço de 
Acção Social procedeu a visita domiciliária e a entrevista, tendo-se verificado que os 
rendimentos declarados e comprovados são insuficientes face à dimensão do agregado familiar. 
---- No entanto, caso V.ª Ex.ª entenda o encargo com o passe escolar poderá ser suportado em 
50% pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de Vª. Exª.�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar da aluna Tânia Catarina Ascensão de Sá seja 
suportado em 50% pela Autarquia. ------------------------------------------------------------- 
 4.2.COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR � JANINE 
SOLANGE TAVARES DE FIGUEIREDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 04 de Outubro de 2007, de Maria de Lurdes Rodrigues 
Tavares, residente em Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Pedido de apoio para transporte escolar. --------------------------------------------------------------
---- No seguimento do pedido efectuado no ano transacto relativamente ao apoio de transporte 
escolar, para a minha filha, Janine Solange Tavares de Figueiredo, que neste momento e tal 
como em 2006 se encontra a estudar na Escola Alves Martins em Viseu, venho por este meio 
solicitar a renovação do mesmo apoio para este novo ano escolar. ------------------------------------
---- Junto anexo comprovativo da matrícula para o ano de 2007/2008. -------------------------------
---- Certa de que irá merecer a melhor atenção, sem outro assunto de momento e ficando a 
aguardar as suas prezadas notícias.� -----------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 10 de 
Outubro de 2007, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação em 50% do valor do passe escolar. ---------------------------------------------
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pela Encarregada de Educação da aluna Janine 
Solange Tavares de Figueiredo, residente em Algerás, o Serviço de Acção Social procedeu à 
avaliação do agregado familiar tendo-se verificado alguma carência económica face à situação 
de desemprego da mãe da aluna. ---------------------------------------------------------------------------
---- Deste modo, caso V.ª Ex.ª entenda e no seguimento dos anos anteriores, o encargo com o 
passe escolar poderá ser suportado em 50% pela Autarquia. -------------------------------------------
---- À consideração superior de Vª. Exª.�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
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informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar da aluna Janine Solange Tavares de 
Figueiredo seja suportado em 50% pela Autarquia. ----------------------------------------------------- 
 4.3.COMPARTICIPAÇÃO DA TOTALIDADE DO VALOR DO PASSE ESCOLAR � 
SARA FILIPA MARQUES DE JESUS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 14 de Setembro de 2007, de Maria Cidália Marques Pisco de 
Jesus, residente em Póvoa de Luzianes, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Eu, Maria Cidália Marques Pisco de Jesus, viúva, residente em Póvoa de Luzianes, 
encarregada de educação da aluna Sara Filipa Marques Jesus, matriculada na Escola Secundária 
C/3.º CEB de Nelas, no 11.º ano, turma B, n.º 13, vem solicitar a V.ª Ex.ª  a comparticipação na 
totalidade do passe  entre as localidades de Póvoa de Luzianes e Nelas, por apresentar 
dificuldades  económicas e tendo-lhe sido atribuído subsídio escolar A. -----------------------------
---- Agradece desde já o interesse  que este assunto possa merecer.� ---------------------------------
---- Presente também uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 12 de 
Outubro de 2007,que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação no valor do passe escolar. --------------------------------------------------------
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pela Encarregada de Educação da aluna Sara Filipa 
Marques de Jesus, residente na Póvoa de Luzianes, o Serviço de Acção Social procedeu à 
avaliação sócio-económica do agregado familiar tendo-se verificado situação de carência 
económica dada a insuficiência de rendimentos. ---------------------------------------------------------
---- Deste modo, caso V.ª Ex.ª entenda o encargo com o transporte escolar poderá ser suportado 
na totalidade pela Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de Vª. Exª.�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar da aluna Sara Filipa Marques de Jesus seja 
suportado pela Autarquia na sua totalidade. -------------------------------------------------------------- 
 4.4.PEDIDO DE CONTINUIDADE DE TRANSPORTE, NO ÂMBITO DO 
PROTOCOLO EXISTENTE ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS E A 
ACAPO - APROVAÇÃO  
---- Presente um e-mail datado de 3 de Outubro de 2007, da Associação dos Cegos e Amblíopes 
de Portugal, com sede em Viseu, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �A Delegação de Viseu da ACAPO, vem por este meio, solicitar a V.ª Ex.ª que autorize a 
continuidade do transporte que foi assegurado por essa Autarquia para que a nossa equipa possa 
assegurar o apoio que tem sido prestado à utente Maria Luísa Santos Fernandes, portadora de 
deficiência visual e que reside em Carvalhas.� -----------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação datada de 10 de Outubro de 2007, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- Pedido de continuidade de transporte, no âmbito do Protocolo existente entre a Câmara 
Municipal de Nelas e a ACAPO. ---------------------------------------------------------------------------
---- O protocolo entre esta Autarquia e a ACAPO � Associação dos Cegos e Amblíopes de 
Portugal, referente ao programa �Reintegrar�Apoio itinerante à cegueira adquirida em idade 
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tardia�, prevê a deslocação de uma equipa técnica da Delegação de Viseu ao domicílio das 
pessoas portadoras de deficiência visual a fim de os reintegrar na sociedade. -----------------------
---- As limitações sentidas pelo indivíduo que perdeu as suas capacidades visuais podem ser 
minimizadas com a aprendizagem das diversas actividades da vida diária, orientação e 
mobilidade, conseguindo-se a sua reabilitação. ----------------------------------------------------------
---- Nos casos mais difíceis ou em que a vontade do indivíduo seja a de aprender técnicas mais 
avançadas que lhe possibilitem estudar, aprender Braille ou aceder à informática, estes 
indivíduos têm de ser encaminhados para os Centros de Reabilitação ou para o Centro de Apoio 
à Deficiência Visual de Viseu. ------------------------------------------------------------------------------
---- É exemplo a pessoa portadora de deficiência visual apresentada no ofício da ACAPO, 
datado de 3 de Outubro de 2007. ---------------------------------------------------------------------------
---- Uma vez que estão a ser também transportadas crianças do concelho de Nelas para a 
APPACDM/Internato Dr. Victor Fontes, em Viseu, e depois de consultar o serviço de 
transportes, é possível responder afirmativamente a este pedido da ACAPO, à semelhança dos 
anos anteriores.� ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de continuidade de transporte, no 
âmbito do Protocolo existente entre a Câmara Municipal de Nelas e a ACAPO, nos termos e de 
acordo com a informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita. -------------------  
 

 5 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
5.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA DA GRACIA, TRANSVERSAL À RUA DO 
INFANTE D. HENRIQUE, EM AGUIEIRA � ANTÓNIO ALBERTINO MARQUES, 
FREGUESIA DE AGUIEIRA � APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 607/2007, no valor de 
800,31 �, apresentado pela EDP � Distribuição de Energia, S.A., de Seia, para ampliação de 
Rede BT/IP na Rua da Gracia, transversal à Rua do Infante D. Henrique, em Aguieira � 
António Albertino Marques, Freguesia de Aguieira. ---------------------------------------------------- 
  

6 � SUBSÍDIOS 
 
6.1.COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF � PEDIDO DE SUBSÍDIO - 
APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º A90-145856, datado de Setembro de 2007, do Comité Português para a 
UNICEF, com sede em Lisboa, onde consta uma declaração de Nelson Mandela, Prémio Nobel 
da Paz e antigo Presidente da República da África do Sul, que a seguir se transcreve: -------------
---- �Exmos Senhores Câmara Municipal de Nelas. -----------------------------------------------------
---- Caro(a) Doador(a) ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Dediquei toda a minha vida a lutar por uma sociedade livre de miséria, da violência e da 
discriminação, e não tenho dúvidas de que a instrução é indispensável para atingir esse 
objectivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Hoje, aos 88 anos de idade, a minha luta é ajudar dois milhões de crianças africanas a 
frequentarem a escola. Porque creio firmemente que a nenhuma criança � em África ou em 
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qualquer outra parte do mundo � deve ser negado o direito fundamental à educação. --------------
---- No entanto, em países como Angola, Ruanda, Moçambique e Eritreia, onde a guerra civil 
afectou gravemente a vida de milhares de famílias, são ainda muito poucas as crianças que 
frequentam a escola. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Noutros países como o Malawi e o Zimbabué ou mesmo na minha terra, a África do Sul, 
muitas crianças não têm acesso à educação devido à pobreza e ao VIH/SIDA. ---------------------
---- Por este motivo a Fundação Nelson Mandela e a UNICEF decidiram juntar esforços no 
projecto �Escolas para África�, a fim de construir ou recuperar 4.000 escolas nestes países, 
dotá-las de material didáctico, realizar cursos de formação para os professores e suportar os 
custos das propinas escolares de crianças órfãs e das que pertencem às famílias mais pobres. ----
---- Nesta nossa luta conjunta, a sua ajuda é verdadeiramente fundamental. -------------------------
---- Com um donativo de 25 euros é possível adquirir livros, cadernos e canetas para cinco 
crianças do Ruanda, durante o ano escolar. ---------------------------------------------------------------
---- Com 80 euros conseguimos cobrir as despesas escolares de um ano para duas crianças do 
Malawi que ficaram órfãs devido à SIDA. ----------------------------------------------------------------
---- Um donativo de 350 euros permite instalar uma bomba de água manual para um poço em 
Moçambique, com capacidade para fornecer água potável a uma escola e às zonas limítrofes. 
Assim, as crianças não terão de percorrer tantos quilómetros para ir buscar água longe de casa e 
poderão frequentar a escola. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Quero partilhar consigo o que contou Joana Napeio, uma rapariguinha angolana: �Sempre 
quis ir à escola, mas até há pouco tempo não era possível por causa da guerra. Agora o meu 
sonho tornou-se realidade!�. --------------------------------------------------------------------------------
---- Ajude-nos hoje mesmo. Você, eu e a UNICEF podemos fazer com que o sonho de Joana se 
torne também realidade para muitas outras crianças africanas. ----------------------------------------
---- Em nome destas crianças, agradeço o apoio que decidir dar ao projecto Escolas para África 
e envio-lhe uma saudação cordial.� ------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio por falta de 
enquadramento orçamental jurídico-legal. ----------------------------------------------------------------  
  

7 - DIVERSOS 
 
7.1.DÍVIDA DE ÁGUA EM EXECUÇÃO FISCAL � PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. 
REQUERENTE: ISABEL MARIA FIALHO F. SANTA MARIA DA ROCHA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um e-mail datado de 17 de Setembro de 2007, de Isabel Maria Fialho F. Santa 
Maria da Rocha, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �CMN � Câmara Municipal de Nelas � Ao C/ de Exm.ª Sr.ª Presidente da Autarquia. --------
---- Dívida de água em Execução Fiscal � (Em nome de falecido Eng.º Gilberto Simões da 
Rocha). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me explicitar e solicitar a V.ª Ex.ª o 
seguinte, a saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) � Após recebida a notificação dirigida do Serviço de Taxas e Licenças/TB, e porque a 
mesma, por eventual lapso dos Serviços, não mencionava o valor em atraso + juros, dirigi-me 
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hoje ao Serviço com o fito de conhecer os créditos efectivamente em mora, situação que só 
agora conheço com o mínimo de rigor, já que inclusivé tinha, anteriormente, efectuado um 1.º 
pagamento que curiosamente pouco ou nada parecer ter contribuído para a resolução do 
assunto, uma vez que o atraso continua quase que inalterado, não obstante ter juros e coimas, a 
liquidar e já liquidadas. --------------------------------------------------------------------------------------
---- b) � Cumpre-me ainda informar que o contador em causa, apesar das minhas insistentes 
solicitações em contrário, continua em nome de meu falecido marido � Eng.º Gilberto Simões 
da Rocha, situação, diga-se, pouco correcta uma vez que o mesmo faleceu em 1980. Acresce a 
este propósito referenciar que, como compreenderá, nesta situação em concreto, quando se 
dirige uma notificação com: �Herd.º(s) de Gilberto Simões da Rocha, de que número de 
contador a que passamos a quer referir-nos?, e de que forma, depois, se poder passar um 
justificativo de pagamento considerado válido? Agradeço por isso, junto de V.ª Ex.ª, uma 
alteração desta situação. -------------------------------------------------------------------------------------
---- c) � Quanto à situação em concreto � (dívida), cumpre-me, desde já solicitar o seu 
pagamento fraccionado, não sem antes referenciar igualmente o seguinte: --------------------------
---- 1.º - O valor mensal a amortizar deve, como sempre, atender às condições económicas  dos 
Utentes e nunca com base em valores meramente indicativos ou com base em  determinações 
não validadas por quem de direito. -------------------------------------------------------------------------
---- 2.º - Usufruir de um bem essencial como seja a água, é um valor inalienável previsto, como 
sabemos, na Constituição da República Portuguesa, como tal seria cordial a resolução destes 
assuntos com base, repito, nas condições de cada Utente, como aliás sempre assim foi. -----------
---- De V.ª Ex.ª, atentamente, apelando ao seu mais elevado sentido de justiça.� -------------------
---- Presente também uma informação emitida pelos Escrivães dos Processos de Execução 
Fiscal, datada de 21 de Setembro de 2007, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �Dívida de água em execução fiscal. ------------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao e-mail enviado em nome de Isabel Maria Fialho F. Santa Maria da Rocha 
vimos informar V.ª Ex.ª: -------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Relativamente à notificação desta Câmara datada de 24/08/2007 em que a requerente 
afirma não ter conhecimento do valor do débito, acrescido dos respectivos juros de mora, 
cumpre informar que o valor dos juros de mora só pode ser calculado à data do pagamento da 
dívida não permitindo assim a indicação exacta do valor dos mesmos. Quanto ao pagamento 
referido, que  segundo a requerente �pouco ou nada parece ter contribuído para a resolução do 
assunto, uma vez que o valor atrasado continua quase inalterado, não obstante�� (vide e-mail 
em anexo) vêm os serviços informar que o mês mais  atrasado do montante em dívida se reporta 
a 13/06/2005, tendo até à data 13 meses em débito no valor de 309,17, valor que inclui o débito 
e as respectivas custas, ao qual deverá ser acrescido os juros de mora a calcular à data do 
pagamento. A referida dívida já foi objecto de mais que um pedido de pagamento fraccionado, 
tendo estes vindo a não ser cumpridos sucessivamente, sendo que o último foi deliberado em  
reunião de Câmara datada de 10/09/2006, que mais uma vez não foi cumprido. A referida 
deliberação estabelecia que para além do pagamento das dívidas em atraso deveria ser 
assegurado o pagamento mensal do consumo, situação essa que também não se veio a verificar. 
O último pagamento efectuado pela requerente reporta-se a 14/02/2007, tendo sido realizado o 
pagamento de débitos referentes ao ano de 2005, e só teve lugar após notificação do conteúdo 
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de um despacho da Exm.ª Sra. Presidente da Câmara no sentido de se efectuar o corte de 
abastecimento de água domiciliária resultante de uma informação destes serviços onde se dava 
conta do incumprimento do pagamento das mensalidades. Desde o acima referido, não foi 
realizado mais nenhum pagamento, facto que levou os serviços a incluir a requerente na 
informação relativa aos consumidores com água em atraso tendo a mesma sido despachada pela 
Sra. Presidente da Câmara em 14/09/2007. A requerente foi posteriormente notificada em 
24/09/2007, através de carta dirigida a Herdeiros de Gilberto Simões da Rocha; -------------------
---- b) Quanto ao facto de o referido contrato de fornecimento ainda se encontrar em nome de 
Gilberto Simões da Rocha, consultados os serviços de obras não há registo de qualquer pedido 
da requerente no sentido de ser efectuado novo contrato em nome da própria; ----------------------
---- c) Relativamente ao valor estipulado para o pagamento fraccionado a requerente nunca 
apresentou qualquer comprovativo da sua insuficiência económica. Mais se informa que, de 
acordo com o Artigo 196.º do Código do Processo e do Procedimento Tributário, o pagamento 
em prestações pode ser autorizado desde  que se verifique que o executado, pela sua situação 
económica, não pode solver a dívida de uma só vez, não podendo o número de prestações em 
caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta (96,00 
�), no momento da autorização; ----------------------------------------------------------------------------
---- d) �Usufruir de um bem essencial como seja a água, é um valor inalienável  previsto, como 
sabemos, na Constituição da República Portuguesa� (vide e-mail anexo), não esquecendo que o 
mesmo está contemplado na Declaração Universal dos Direitos do Homem. São estas as leis 
superiores, não obstante é o �Regulamento do Serviço de Abastecimento de Águas à Vila de 
Nelas� que regula esta questão e, segundo a alínea d) do Artigo 38.º, a Câmara Municipal 
poderá interromper o fornecimento de água por falta de pagamento das contas de consumo ou 
por outras devidas à Câmara Municipal. De acordo com  o n.º 1, do Artigo 45.º , os recibos de 
pagamento do consumo de água e do aluguer do contador são pagos até ao dia 10 no Serviço de 
Águas desta Autarquia. Em conformidade com o n.º 3 do mesmo Artigo, findo aquele período 
sem ter sido efectuado o pagamento, a Câmara Municipal manda interromper imediatamente o 
fornecimento de água e remete, para cobrança coerciva, a importância em dívida acrescida dos 
juros de mora e das respectivas custas administrativas. -------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação da Senhora Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, datada de 11 de Outubro de 2007, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Informação referente à alínea c): ---------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o artigo 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no seu 
artigo 1º. � �As dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal�. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No número 4 do citado artigo podemos ler: �O pagamento em prestações pode ser 
autorizado desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode 
solver a dívida de uma só vez, não devendo o número de prestações em caso algum exceder 36 
e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta (96,00 euros), no momento da 
autorização�. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Assim, se o executado cumprir o estipulado no artigo 196º., ponto 4, do CPPT, parece-me 
aceitável o pagamento em prestações. ---------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior.�. ------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
uma dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente Isabel Maria Fialho F. 
Santa Maria da Rocha, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira atrás descrita. ---------------------------------------------------------------- 
 7.2.HASTA PÚBLICA PARA VENDA DA CORTIÇA DO SOBREIRO SITO NO 
LARGO VEIGA SIMÃO, EM NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta datada de 22 de Outubro de 2007, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Venda de cortiça do sobreiro existente no Largo Veiga Simão (em frente às Bombas da 
Repsol), em Nelas: -------------------------------------------------------------------------------------------
------ Autorizar a venda em hasta pública  da cortiça do sobreiro existente no Largo Veiga 
Simão (em frente às bombas da Repsol), em Nelas, com as seguintes condições: ------------------
---- - Primeiro - Base de licitação:  60,00 � (sessenta euros); ------------------------------------------
---- - Segundo - Valor de cada lanço: 5,00 � (cinco euros); --------------------------------------------
---- - Terceiro: O valor da venda obtida deverá ser liquidada na Tesouraria da Câmara 
Municipal da forma seguinte: Pagar a totalidade do valor da venda obtido no dia útil seguinte ao 
da compra.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a venda em hasta pública da cortiça do 
sobreiro sito no Largo Veiga Simão, na vila, freguesia e concelho de Nelas, nos termos e de 
acordo com a proposta atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
7.3.ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL � NÚCLEO DE NELAS - 
AGRADECIMENTO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL - CONHECIMENTO  
---- Presente um ofício datado de 2 de Outubro de 2007, da AMI � Assistência Médica 
Internacional � Núcleo de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Agradecimento pela disponibilização do Auditório da Biblioteca Municipal. ------------------
---- O Núcleo de Nelas da AMI � Assistência Médica Internacional, agradece reconhecido o 
apoio que a Câmara Municipal de Nelas prestou a este Núcleo, através da disponibilização do 
Auditório da Biblioteca Municipal, António Lobo Antunes, para o lançamento do novo livro do 
Dr. Fernando Nobre, Presidente da AMI � Gritos contra a indiferença.� -----------------------------
----- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------- 
7.4.ASSOCIAÇÃO CLUBE MINI SERRA DA ESTRELA � AGRADECIMENTO PELO 
APOIO DE ENCONTRO MINIS � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício datado de 01 de Outubro de 2007, da Associação Clube Mini, Serra da 
Estrela, com sede em Paranhos da Beira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------
---- �Exm.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------------
---- Agradecimento para apoio de Encontro Minis. ------------------------------------------------------
---- A Direcção da Associação Clube MINI da Serra da Estrela, vem por este meio agradecer 
todo o apoio que essa Câmara Municipal prestou, não só na organização como pela simpatia 
como foram recebidos todos os participantes no 4.º Convívio Mini �Na Rota do Vinho do Dão� 
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que teve lugar nessa Vila no passado dia 09 de Setembro. ---------------------------------------------
---- Aproveitamos a oportunidade para apresentar a disponibilidade deste Clube, para com esse 
Município colaborar, sempre que nos seja solicitado. ---------------------------------------------------
---- Em nome da Direcção e de todos os participantes o nosso Mini Bem Haja.� -------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
7.5.DIRECÇÃO  REGIONAL  DE EDUCAÇÃO  DO  CENTRO � SEDE  E  EQUIPAS 
DE APOIO ÀS ESCOLAS � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o e-mail n.º 0559/07, datado de 3 de Outubro de 2007, da Directora Regional de 
Educação do Centro, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Agradecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Neste início de ano lectivo, venho por este meio apresentar os meus respeitosos 
cumprimentos a V.ª Ex.ª, manifestando, mais uma vez, a minha total disponibilidade, bem 
como dos colaboradores desta Direcção Regional de Educação � Sede e Equipas de Apoio às 
Escolas � para continuar a colaborar em todos os assuntos que à Educação e às Autarquias 
dizem respeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Aproveito ainda para manifestar o meu sentido reconhecimento a todos os Senhore(a)s 
Autarcas que, ao longo destes últimos 10 meses, revelaram verdadeiro espírito de cooperação e 
iniciativa para melhorar as condições em que decorre a acção educativa, tanto para os alunos 
com as respectivas famílias. Bem-haja.� ------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente informou que o relacionamento entre a Câmara Municipal de Nelas e 
a Direcção Regional de Educação do Centro tem sido excelente. -------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
 7.6.ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO � SUBREGIÃO DE 
SAÚDE DE VISEU � ESCALA DE TURNO DE FARMÁCIAS PARA 2008 - 
APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 12150, datado de 18 de Outubro de 2007, da Administração Regional 
de Saúde do Centro - Subregião de Saúde de Viseu, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas. ----------------------------------------
---- Escala de Turno de Farmácias para 2008. Dec.Lei nº. 53/2007 � Portaria n.º 582/2007. ------
---- Em cumprimento do disposto no artº. 14º., do Dec.Lei referido em epígrafe, e do n.º 2 do 
artigo 2.º da Portaria n.º 582/2007, de 4 de Maio, junto enviamos, para a devida aprovação uma 
fotocópia do exemplar da escala de turno de serviços das Farmácias do vosso concelho, para 
análise e respectiva apreciação.� ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a escala de turno de serviços das farmácias 
do concelho de Nelas para o ano de 2008, apresentados pela Subregião de Saúde de Viseu. ---- 
 7.7.PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE COMERCIAL PARA A 
REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Por proposta da Senhora Presidente, foi deliberado, por unanimidade, transferir a discussão 
do assunto em referência para o final da Ordem do Dia. ------------------------------------------------ 
7.8.JOSÉ ANTÓNIO PINTO GOMES � PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO � 
APROVAÇÃO 
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---- Presente um e-mail datado de 13 de Setembro de 2007, de José António Pinto Gomes, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Dr.ª Isaura Pedro: -----------------------------------------
---- José António Pinto Gomes, portador do Bilhete de Identidade n.º 3388979, emitido em 20 
de Dezembro de 2006 pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, contribuinte n.º 106767968, 
casado no regime de comunhão de adquiridos com Júlia Mesquita Andrade Gomes, residente na 
Rua de Oslo, n.º 69, 5.º Dt.º, 4460-388 Senhora da Hora, vem dizer e requerer o seguinte: -------
---- O requerente residiu outrora, com a sua família, no Bairro da Figueira Velha, em Nelas, 
tendo mudado a sua residência para o Porto, por razões profissionais, há cerca de 25 anos, 
mantendo aquela habitação para férias e sempre que se deslocasse a Nelas. -------------------------
---- A referida habitação foi-lhe oferecida no âmbito do apoio ao retorno de nacionais das 
ex.colónias, tendo sido efectuada para o requerente a transferência do direito de propriedade do 
imóvel e todos os direitos a ele inerentes, não se tratando de uma mera situação provisória. -----
---- E mesmo que assim não fosse, sempre havia adquirido tais direitos por usucapião, isto 
porque já passaram bem mais de 30 anos desde o início da ocupação da casa. ----------------------
---- Pretendendo o município demolir a referida casa, tendo já sido efectuado, sem o meu 
consentimento, o lineamento dos terrenos onde aquela se encontra, não abdica o requerente da 
indemnização pelos danos que o abandono de tal propriedade lhe vai custar, os quais não 
poderão ser fixados em quantia inferior a 5.000,00 �. ---------------------------------------------------
---- Deste modo, requer-se a V.ª Ex.ª, a título de indemnização pelos danos causados pela 
actuação ilícita do Município, o pagamento de uma indemnização ao requerente no valor de 
5.000,00 �.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente pediu ao Senhor Eng.º Luis Almeida para explicar detalhadamente o 
assunto, o qual prestou a informação solicitada. -------------------------------------------------------- -
---- A Senhora Presidente informou que o Executivo tinha na sua posse um parecer jurídico e 
que se tinha chegado a acordo no valor de 5.000,00 �. --------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que, uma vez que não havia 
documento escrito com a estimativa dos prejuízos, uma vez que não tinha havido peritagem por 
parte dos Serviços Técnicos e como já havia um acordo prévio com o Munícipe antes do 
assunto vir à reunião de Câmara, uma vez que ele, Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva 
não tinha participado nessa reunião em que se fez o acordo com o Munícipe José António Pinto 
Gomes e uma vez que havia um e-mail enviado ao Munícipe por parte do Município de Nelas 
com a minuta em que se insinuava para ele pedir a indemnização de 5.000,00 �, questionando 
ele se isso era legal e por uma razão de segurança jurídica ia votar contra. --------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos, em nome dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, declarou que iam votar favoravelmente esta proposta mas 
questionou em que é que o Executivo Municipal se baseou para chegar aquele valor de 5.000 
euros, que se deviam estribar no porquê desse valor de 5.000 euros, que devia haver um 
documento escrito dos Serviços Técnicos a avaliar o valor da casa em 5.000,00 �. ----------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques respondeu ao Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva que ninguém formalizou acordo nenhum com o expropriado, que 
a Câmara aprovava ou não aprovava aquela proposta de 5.000,00 euros, que tinham em cima da 
Mesa uma proposta para aprovação e não uma ratificação,  que aquele documento veio à 
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reunião de Câmara para ser aprovado e não para ser ratificado, que a Câmara aprovava ou não 
aprovava e que pensava que ali estava um bom acordo que servia as duas partes. ------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu o e-mail enviado pelo Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas ao Munícipe José António Pinto Gomes e 
leu a carta do referido munícipe, tendo afirmado que são documentos iguais e que se, de facto, 
não tinha havido acordo prévio, parecia. ------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que os Vereadores do Partido 
Socialista confiavam na Senhora Presidente e votavam favoravelmente a proposta apresentada. 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com seis votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino José 
Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e um voto contra do Senhor Vereador 
Dr. José Manuel Borges da Silva, autorizar o pagamento de uma indemnização no valor de 
5.000,00 �, ao Senhor José António Pinto Gomes. ------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que votou contra por uma 
razão de segurança jurídica e não considerar que fosse legal a Câmara votar uma indemnização 
sem haver estimativa dos prejuízos. ------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos declarou que os Vereadores do 
Partido Socialista votaram favoravelmente aquela proposta confiando que os Serviços Técnicos 
de Obras façam a estimativa por escrito dos prejuízos. -------------------------------------------------  
 

 8 - CONTABILIDADE 
 
8.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2007 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2007, n.ºs 17, 18, 19 e 20, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2007, n.ºs 17, 18, 19 e 20, 
as quais ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------- 
  

9 � LOTEAMENTOS 
 
9.1.PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 9/2005 � NELAS. ALTERAÇÃO DO ALVARÁ 
DE LOTEAMENTO N.º 3/2006 � PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA. 
REQUERENTE: JOÃO PAULO SOARES MONTEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Outubro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Processo de Loteamento n.º 9/2005 � Nelas. Alteração do Alvará de Loteamento n.º 
3/2006. Requerente: João Paulo Soares Monteiro. -------------------------------------------------------
---- No seguimento da deliberação tomada em Reunião de Câmara de 11 de Setembro de 2007, 
procedeu-se à abertura de um período de discussão pública que terminou no dia 15 de Outubro 
de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Visto não se ter verificado qualquer reclamação durante o período acima descrito, poderá 
ser aprovada a alteração requerida pelo Sr. João Paulo Soares Monteiro de acordo com o 
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processo entregue nestes Serviços que consiste no aumento do número de lotes de 4 para 5, 
visto que o lote 4 irá ser dividido em dois lotes designados por lote 4A e lote 4B (a soma das 
áreas dos lotes 4A e 4B, 357m2 e 503m2, respectivamente, é igual à área do lote 4 - 860m2 - que 
lhes deu origem). ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- A área de implantação do lote 4 é de 300 m2, pretende-se alterar para uma área de 
implantação de 155m2 para o lote 4A e de 165m2 para o lote 4B, o que perfaz um total para os 
dois lotes de 320m2. Essa alteração irá originar um aumento da área de implantação do 
loteamento de 1.200m2 para 1.220m2 e consequentemente a percentagem de ocupação de 27% 
para 27,29%. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A área bruta de construção do lote 4 é de 370 m2, é alterado agora para uma área bruta de 
construção de 380m2 para o lote 4A e de 390m2 para o lote 4B, o que origina um total para os 
dois lotes de 770m2. Essa alteração irá originar um aumento da área bruta de construção do 
loteamento de 1.480m2 para 1.880m2 e consequentemente o índice de utilização de 0,3 para 
0,38. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, a alteração do alvará nº 3/2006 consiste na divisão do lote 4 dando origem ao lote 
4A e 4B, mantendo-se inalterados os lotes 1, 2 e 3. -----------------------------------------------------
---- III � Assim, solicito a V.Ex.ª a alteração que dará origem a um aditamento ao alvará inicial 
com as seguintes condições: --------------------------------------------------------------------------------
---- - 4. A implantação das edificações a erigir nos lotes deverá observar o disposto bem como 
os afastamentos indicados na planta de síntese � Desenho n.º 1 (folha n.º 240). Nas fachadas 
laterais onde existam vãos de compartimentação da habitação terá de se cumprir um 
afastamento mínimo de 5 metros ao limite do lote. ------------------------------------------------------
---- - 5. d) Nº de Lotes: 5 (cinco) ---------------------------------------------------------------------------
---- - e) Os lotes numerados de 1 a 3 inclusive destinam-se a moradias isoladas e os lotes 4A e 
4B destinam-se a moradias em banda. ---------------------------------------------------------------------
---- - g) Área dos lotes: Lote 1 - 1.183 m2; Lote 2 - 929 m2; Lote 3 - 951 m2; Lote 4A -  357 m2; 
Lote 4B - 503 m2; ---------------------------------------------------------------------------------------------
--- - h) Área total de implantação: - 1.220 m2; ------------------------------------------------------------
--- - i) Área de implantação total dos lotes: Lote 1 - 300 m2; Lote 2 - 300 m2;  Lote 3 - 300 m2; 
Lote 4A - 155 m2; Lote 4B - 165 m2; ----------------------------------------------------------------------
---- - j) Área de implantação das moradias: Lote 1  - 280 m2; Lote 2 - 280 m2; Lote 3 - 280 m2; 
Lote 4A - 135 m2; Lote 4B - 145 m2; ----------------------------------------------------------------------
---- - k) Área de implantação dos anexos: Lote 1 - 20 m2; Lote 2 - 20 m2; Lote 3 - 20 m2; Lote 
4A - 20 m2; Lote 4B - 20 m2; -------------------------------------------------------------------------------
---- - l) Área Bruta de Construção total - 1.880 m2; ------------------------------------------------------
---- - m) Área Bruta de Construção total por lote: Lote 1 - 370 m2; Lote 2 - 370 m2;  Lote 3 - 
370 m2; Lote 4A - 380 m2; Lote 4B - 390 m2; ------------------------------------------------------------
---- - n) Área Bruta de Construção das moradias: Lote 1 - 350 m2; Lote 2 - 350 m2;  Lote 3 - 350 
m2; Lote 4A - 360 m2; Lote 4B - 370 m2; -------------------------------------------------------------- - -
---- - o) Área Bruta de Construção dos anexos: Lote 1 - 20 m2; Lote 2 - 20 m2;  Lote 3 - 20 m2; 
Lote 4A - 20 m2; Lote 4B - 20 m2: -------------------------------------------------------------------------
---- - p) Área bruta de construção total de acordo com a alínea j) do artigo 3º do regulamento do 
P.D.M.- 1.705m2; ---------------------------------------------------------------------------------------------
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---- - t) N.º de fogos total - 5 (cinco); ----------------------------------------------------------------------
---- - v) Índice de utilização:  - 0,38 (1.705m2/4.470m2); -----------------------------------------------
---- - w) Percentagem de ocupação do solo: 27,29%(1.220m2/4.470m2); -----------------------------
---- 6.1. A alteração pretendida modifica a área bruta de construção definida de acordo com a 
alínea j) do artigo 3º do regulamento do PDM, de 1.340m2 para 1.705m2. ---------------------------
---- Deste modo a taxa a pagar pela realização de infra-estruturas urbanísticas � taxa de 
urbanização � de acordo com a nova área bruta de construção acima identificada, é no valor de 
2.003,38 �, de acordo com o respectivo regulamento municipal: --------------------------------------
---- - TU = 0,005 x 1 x 235 �/m2 x 1.705m2 = 2.003,38�; ----------------------------------------------
---- De acordo com o alvará 3/2006, o loteador pagou ao município a taxa pela realização de 
infra-estruturas urbanísticas � taxa de urbanização - no valor de 1.574,5�, de acordo com o 
respectivo regulamento municipal: TU = 0,005 x 1 x 235 �/m2 x 1.340 m2= 1.574,5�. ------------
---- Assim, deverá ser paga a diferença do valor das taxas atrás descritas - 428,88 � - , que se 
justifica pelo aumento da área bruta de construção, consequência da alteração requerida pelo 
proprietário do lote 4, alterado para lote 4A e 4B. -------------------------------------------------------
---- - TU = 2.003,38 � - 1.574,5 � = 428,88 � ------------------------------------------------------------
---- 7.1 Compensações ao Município: ---------------------------------------------------------------------
---- Conforme prevê a Portaria n.º 1136/2001, de 25/09, relativamente à cedência para: ----------
---- - a) Espaços Verdes e de Utilização Colectiva (28 m2/fogo), o loteador deveria ceder uma 
área de 140 m2; ------------------------------------------------------------------------------------------------
--- - b) Relativamente ao Equipamento de Utilização Colectiva (35 m2/fogo) o loteador deveria 
ceder uma área de 175 m2. -----------------------------------------------------------------------------------
--- Com base no n.º 4 do artigo 44º do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 
republicado pelo DL n.º 177/2001, de 4 de Junho, se não se justificar a localização de qualquer 
equipamento ou espaço verde público não há lugar a qualquer cedência para esses fins, ficando 
no entanto, o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação ao município, em 
numerário ou em espécie, nos termos definidos em regulamento municipal. De acordo com o 
Regulamento de Liquidação e Cobrança pela Concessão de Licença e Prestação de Serviços 
Municipais da Câmara Municipal de Nelas, o loteador deverá compensar o município no valor 
calculado do seguinte modo: --------------------------------------------------------------------------------
---- - A = 315m2 = 140m2 + 175m2 (área em falta) ------------------------------------------------------
---- -  V = 0.001 x TU x A; V = 0.001 x 2.003,38 � x 315m2 = 504,85 �.  ---------------------------
---- De acordo com o alvará 3/2006, o loteador compensou o município no valor calculado do 
seguinte modo: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A = 252m2 = 112m2 + 140m2 (área em falta) ------------------------------------------------------
---- - V = 0.001 x TU x A; -----------------------------------------------------------------------------------
---- - V = 0.001 x 1.574,5� x 252m2 = 396,77�;  ---------------------------------------------------------
---- Assim, deverá ser paga a diferença dos valores atrás descritas - 108,08 �-, que se justifica 
pelo aumento do número do fogos, consequência da alteração requerida pelo proprietário do 
lote 4, alterado para lote 4A e 4B. --------------------------------------------------------------------------
---- - V = 504,85 � - 396,77 � = 108,08 �; ----------------------------------------------------------------
---- Visto que a alteração origina um aumento do número de lotes, o requerente deverá 
apresentar os projectos de especialidade referentes aos lotes 4A e 4B no que diz respeito às 
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Redes Prediais de Águas e Esgotos, Rede Eléctrica, Rede Telefónica e Rede de Gás. -------------
---- Á consideração superior.� ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao Alvará de Loteamento n.º 
3/2006 � Processo de Loteamento n.º 9/2005 - Nelas, em que é requerente João Paulo Soares 
Monteiro, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

10 - OBRAS PARTICULARES 
 
10.1.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 
10.1.1.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 01 de Outubro de 2007 e 19 de Outubro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
10.1.2.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 01 de Outubro de 2007 e 19 de Outubro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
10.1.3.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 01 de Outubro de 2007 e 19 de 
Outubro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------ 
 10.2.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 01 
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de Outubro de 2007 e 19 de Outubro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 10.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre 02 de Outubro de 2007 e 23 de Outubro de 2007, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
10.4.PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO 
PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS PERIGOSOS. LOCAL: 
RUA DO BAIRRO DOS FORNOS ELÉCTRICOS, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: O2 � TRATAMENTO E LIMPEZAS AMBIENTAIS, S.A. � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um fax datado de 12 de Outubro de 2007, da firma O2 � Tratamento e Limpezas 
Ambientais, S.A., com sede em Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Pedido de Certidão de Localização --------------------------------------------------------------------
---- No seguimento da reunião, solicitada por nós e realizada ontem nas instalações da Câmara 
Municipal, na presença do Vereador Dr. Manuel Marques e do Presidente da Junta de Freguesia 
de Canas de Senhorim, Dr. Luis Pinheiro, a O2 Ambiente vem por este meio retirar o Pedido de 
Certidão de Localização para Armazenamento Temporário de Resíduos Perigosos atendendo às 
considerações apresentadas pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia. ---------------------------
--- Não pretendendo a 02 Ambiente ser qualquer fonte ou motivo de conflitos institucionais, 
retiramos o nosso Pedido de Autorização de Localização, no entanto, sem deixar de reafirmar 
que este projecto consistia em dotar o concelho de uma infra-estrutura importante para o apoio 
ao desenvolvimento empresarial e com benefícios ambientais claros compreendidos pelos 
participantes nesta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------
--- Dando este assunto por encerrado, agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos 
os nossos melhores cumprimentos.� -----------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de 
Outubro de 2007, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pedido de desistência do pedido de certidão de localização para armazenamento 
temporário de resíduos perigosos. Requerente: O2 � Tratamento e Limpezas Ambientais, S.A. -
----- I. Solicitação do requerente: ---------------------------------------------------------------------------
----- - No seguimento das considerações apresentadas em reunião realizada na presença do 
Vereador Dr. Manuel Marques e do Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, a 
firma requerente solicita a desistência do pedido de certidão de localização para 
Armazenamento Temporário de Resíduos Perigosos. ---------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- - Não vejo qualquer inconveniente na pretensão. Arquive-se o pedido.� ------------------------ 
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---- A Câmara tomou conhecimento do pedido de desistência do pedido de certidão de 
localização para armazenamento temporário de resíduos perigosos, sito na Rua do Bairro dos 
Fornos Eléctricos, em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma 02 � Tratamento e 
Limpezas Ambientais, S.A., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos declarou que era com satisfação 
que via que a firma O2 � Tratamento e Limpezas Ambientais, S.A. tinha retirado aquele pedido 
visto que em Executivos anteriores tinha havido processos em tribunal contra aquela firma. ----- 
  

11 � OUTROS ASSUNTOS 
 
11.1.PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE COMERCIAL PARA A 
REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Na sequência da reunião extraordinária desta Câmara Municipal, realizada em 24 de 
Outubro de 2007, em que foi analisado e discutido o projecto de constituição de uma sociedade 
comercial para a realização de investimentos estruturantes para o desenvolvimento do Concelho 
de Nelas, a Senhora Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
que se preparou para falar no púlpito. ---------------------------------------------------------------------
---- Entretanto, a Senhora Presidente pediu um intervalo de dez minutos, tendo-se ausentado da 
reunião em virtude de ter sido confrontada com a doença de um familiar próximo. ---------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas reiniciou os 
trabalhos e por unanimidade foi deliberado suspender a reunião, a qual será retomada em data a 
acordar posteriormente e da qual se dará publicidade. ------------------------------------------------ 
  

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar o Senhor Vice-Presidente da Câmara deu por encerrada esta 
parte da reunião às dezassete horas e quinze 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Vice-Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
 

_______________________________________ 
 


