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ATA N.º 02/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS REALIZADA EM VINTE 

E SETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM 

 

---- Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de 

Nelas e edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de 

Nelas, em reunião ordinária, por videoconferência, ao abrigo do disposto no art.º 3.º/3, da Lei 

n.º 1-A/2020, de 19 de março, na redação da Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro, sob a 

presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, estando 

presentes, no Salão Nobre, o referido Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores 

Dr. Fernando António Pais Silvério e Aires Manuel Antunes dos Santos e, por 

videoconferência, os Senhores Vereadores  Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes, Dr. Joaquim 

Augusto Alves Amaral e Júlio António Soares Fernandes. -----------------------------------------  

---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 

Marques. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 

seguintes saldos: - Total de disponibilidades da Câmara Municipal: 1.442.808,97 € (um 

milhão quatrocentos e quarenta e dois mil oitocentos e oito euros e noventa e sete cêntimos); - 

De operações orçamentais: 1.029.666,66 € (um milhão vinte e nove mil seiscentos e sessenta 

e seis euros e sessenta e seis cêntimos); - De operações não orçamentais: 413.142,31 € 

(quatrocentos e treze mil cento e quarenta e dois euros e trinta e um cêntimos). ---------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva declarou aberta esta 

reunião ordinária da Câmara Municipal de Nelas do dia 27 de janeiro de 2021. Cumprimentou 

todos os presentes, especialmente, quem está em videoconferência, o Senhor Vereador Dr. 

Joaquim Augusto Alves Amaral, a Senhora Vereadora Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes e 

também o Senhor Vereador Júlio António Soares Fernandes. De seguida, leu o resumo diário 

de tesouraria referente ao dia anterior, já referido no ponto anterior. Entrando no Período de 

Antes da Ordem do Dia, o Senhor Presidente perguntou se algum dos Senhores Vereadores 

queria intervir para usar da palavra neste Período de Antes da Ordem do Dia. Deu a palavra à 

Senhora Vereadora Dr.ª Mafalda Lopes. ----------------------------------------------------------------

---- A Senhora Vereadora Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes agradeceu ao Senhor Dr. 

Borges por lhe dar o uso da palavra. Afirmou que queria pedir que, no momento em que cada 

um deles, o Senhor Presidente e os Senhores Vereadores, no momento do voto, expressassem, 

verbalmente e de forma audível, esse sentido de voto, uma vez que nem sempre, ela, neste 

momento, está a ouvir o retorno da sua intervenção e nem sempre, quando estão à distância, 

na modalidade de reuniões à distância, têm a qualidade de som e a clareza, para manifestar o 
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seu sentido de voto. E, então, pedia-lhe isso, que, no momento da votação, o Senhor 

Presidente perguntasse a cada um dos Senhores Vereadores qual era o seu sentido de voto, 

para não ficarem dúbias essas situações. Pronto. Isto era apenas um pedido, mas era no 

sentido desta reunião, que é à distância, poderem expressar-se de forma muito clara. E, 

depois, duas informações, uma que até já solicitou e que gostava de saber o ponto da situação 

deste pedido, de parecer ao LNEC no sentido de apurar responsabilidades relativas aos 

problemas de construção da ETAR III de Nelas. Se já foi efetivado esse pedido e se pode ter 

acesso a ele, obviamente. Pronto. E, outro pedido também de informação era se já chegou à 

Câmara Municipal o parecer, até porque já passou o prazo dos 60 dias legais, o parecer do 

Tribunal de Contas, se já temos o Visto do Tribunal de Contas para o empréstimo dos 

800.000,00 euros. Eram esses esclarecimentos que queria do Senhor Presidente. Agradeceu a 

atenção dispensada. ----------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. ---------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral cumprimentou todos os 

presentes. Cumprimentou, naturalmente, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores 

Vereadores Dr. Fernando Silvério e Aires dos Santos, a Senhora Vereadora Dr.ª Mafalda 

Lopes e o Senhor Vereador Júlio Fernandes, os Colaboradores do Município que estão 

também a trabalhar nesta sessão. Afirmou que, depois, tinha três breves apontamentos. O 

primeiro para agradecer o que foi feito que permitiram confirmar o que ele estava a falar. 

Agradeceu a atenção. Dizer que nas duas solicitações que a Senhora Vereadora Dr.ª Mafalda 

Lopes apresentou, se ela não se importasse, subscrevia-as. Nomeadamente, o ponto da 

situação do que está acontecer, nesta altura e que aconteceu com a Vala de Oxidação e que 

estava-se a apurar de quem será a responsabilidade. Não há aqui nenhum intuito da sua parte. 

Supunha que da parte da Senhora Vereadora Dr.ª Mafalda Lopes também não. Mas, gostaria 

de saber também, obviamente, de quem são as responsabilidades para ter acontecido o que 

aconteceu. E gostava também de ter informação, que pode ser importante, que possa existir, 

com o eventual Visto do Tribunal de Contas do empréstimo, mais recente, dos 800.000,00 

euros. Depois, dois apontamentos, que também gostaria de deixar. Um, mais curto, o mais 

curto possível, que tem a ver com solicitações, que também foram apresentadas por ele, 

Vereador Dr. Joaquim Amaral e que também têm sido disponibilizadas, em abono da verdade. 

Muitas delas, condicionadas com estes tempos também de presença. Mas, haverá outras, que 

também foram faladas na última reunião e que poderia também sistematizar, eventualmente, 

mas que teria a ver e falou nisso, na altura, com o Senhor Adjunto Carlos Jorge. E que tinha a 

ver também com uma questão da disponibilização de informação sobre os Projetistas e 

Entidades Executantes das empreitadas do Concelho, de Conta Corrente por Entidade, que 

acha que é possivel enviar-lhe por e-mail. E um relatório sucinto e contas da Feira do Vinho, 

que o Senhor Vereador até disse que estava a ultimar e que, eventualmente, iria trazer à 

reunião. E, eventualmente, as outras solicitações que, não sendo fácil serem presenciais, mas, 

se calhar, depois iria sistematizar nesse sentido para que, pelo menos, estas pudessem ser 

fornecidas através do e-mail, lhe fossem também facultadas. Depois da reunião, enviará e-

mail, outra vez com isto sistematizado, para, então, conseguirem concretizar estas 

solicitações. O segundo assunto, naturalmente que tem a ver com o acompanhamento e com a 

situação que nós vivemos, que é, infelizmente, contínua, de há muito tempo, de há muitos 

meses a esta parte. E a nossa esperança e expetativa, que deve haver, terá que haver, 

naturalmente, melhorias nesse sentido, no retomar de uma normalidade que, eventualmente, 
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não será a mesma, mas é um assunto que estará sempre na Ordem do Dia, desde o que eles ali 

vão falando e dos contributos que vai remetendo. E sobre isso também, na última reunião, 

também disse que iria remeter contributos, que será pouca coisa, para também contribuir de 

uma forma inovadora e mais reforçada. E disponibilizar-se, de alguma forma também, para, 

naquilo que a Autarquia e o Município, quem gere o Executivo neste momento e a forma 

como o fazer, de apoio ao comércio local, nem tudo pode ser conseguido. Mas, se o Executivo 

assim entender, ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, estará sempre disponível, como sempre 

esteve. Dito isto, de uma forma sintética, não invalidando depois enviará, se não houver 

problema nisso, de forma mais exaustiva, o documento que aqui elaborou porque, entretanto, 

desde a última reunião até agora, as mesmas questões, das medidas para a pandemia que 

atravessamos foram sofrendo algumas alterações consoante também a realidade dos dias que 

nos foi trazendo. Mas, a Autarquia está também sensibilizada para este aspeto das questões 

que têm a ver com a proteção ao apoio social, tentar, de alguma forma, equilibrar as 

desigualdades sociais emergentes, decorrentes da pandemia, com situações de perda de 

rendimento, de precariedade, com situações de lay-off que estejam também a ser asseguradas. 

Acha que são essas duas grandes vertentes. O apoio ao comércio local, ao pequeno comércio. 

Eventualmente, dois temas que também, além destes, que são caros a toda a gente, como a 

Educação e a Saúde. Portanto, acha que deve continuar a sensibilização à população, mesmo 

que já tenha feito isso e bastante. Mas, de facto, tem que se continuar sempre e de uma forma 

resiliente e sem baixar as guardas, com as campanhas sonoras, com a sensibilização nas redes 

sociais, com, eventualmente, um novo prospecto no sentido das pessoas se resguardarem, de 

cumprirem o que está estipulado. Não é só dizer isto, que as pessoas sabem. Mas estas coisas, 

por vezes, têm que ser reforçadas e renovadas porque, infelizmente, também é assim que, por 

vezes, também as coisas funcionam. Conceder e continuar a reforçar apoio a quem contraiu a 

doença e a quem se encontra em isolamento social. Ou as linhas de apoio, como estão a ser 

feitas e também no apoio de entrega de bens essenciais e alimentares a essas pessoas que não 

tenham retaguarda familiar que lhes permita porque também há casos onde isso acontece. Às 

Entidades de risco elevado, que, parece, por agora, já mais estabilizadas, estão as ERPI,s e os 

Centros de Dia, mas, também, certamente, um apoio imediato também que se imporá nesse 

sentido. E é tempo de alguma ponderação com os mais vulneráveis, aos mais Idosos e aos que 

vivem em isolamento social. Que essa entrega continue através do Fundo de Emergência 

Social, também, ou mesmo até no apoio da entrega, para as pessoas não saírem de casa 

porque não podem, que esse apoio seja feito através dos Serviços da Autarquia e da Proteção 

Civil, essa entrega de bens essenciais, de artigos de higiene, ou de medicação, que possa ser 

feita. Obviamente que um apoio social que irá coordenar esse efeito, com ele, Vereador Dr. 

Joaquim Amaral, referenciou, a quem perdeu rendimentos, ou a quem vive em situações de 

precariedade, ou fruto do lay-off, ou desemprego mesmo. E também um apoio aos 

comerciantes e aos pequenos empresários, que estão à beira de fechar portas, ou estão muito 

condicionados nos seus serviços. Nesse sentido, também está na Ordem de Trabalhos e muito 

bem, a renovação do Fundo de Emergência Social, com o reforço também que será que ser 

feito, porque, de facto, é uma preocupação que tem que ser de toda a gente. Tem a perfeita 

noção que está a falar por ele, mas que é uma preocupação transversal a todos os Vereadores, 

que não se importam, do Executivo e também de todos os Municipes, que não é, 

propriamente, não é uma coisa que seja cara à sua parte, ou à parte ideológica. Nesse sentido, 

também dar a ideia da necessidade de reforço nesse sentido para, de alguma forma, para além 
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dos efeitos que esta pandemia tem, além da questão da Saúde Pública e da proteção das 

pessoas, a questão das desigualdades sociais seja, de alguma forma, também mitigadas essas 

desigualdades sociais que se tiverem agravado, naturalmente, com as consequências também 

da pandemia, a nível económico. E também está na Ordem de Trabalhos e irão falar dela, da 

prorrogação do pagamento da fatura da água, saneamento e resíduos. Insiste na eventual 

renovação das isenções, ou revogações, particularmente, para estes Setores que falaram, que 

estão mais fragilizados, ou em lay-off, ou em desemprego, ou em precariedade. E arranjar 

forma também de criar um serviço de entrega ao domicílio também até com o próprio 

comércio local, porque ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, não é especialista e também não se 

quer fazer passar por isso, mas, provavelmente este tempo do confinamento será, 

eventualmente, mais alargado do que as duas semanas iniciais. E sugeria, eventualmente, a 

criação de uma plataforma que, de alguma forma, sirva para alojar todos os estabelecimentos 

comerciais, ou o comércio local, ou tradicional, em termos de campanha de sensibilização de 

compra no comércio local, com disponibilização dos Serviços, com Serviços de entrega 

integral que não seja de entregar à segunda, ou à quarta, ou àquele dia só porque uma pessoa 

pede, mas de uma forma estruturante. E, também, naturalmente, a campanha, que estava a 

decorrer, de apoio ao comércio local, que foi suspensa, que volte outra vez. E, está, 

naturalmente, prorrogada, para voltarmos, outra vez, a ter, depois, o consumo nesse comércio 

local e que seja auto-sustentável. Tinha mais dois pontos também para falar na questão da 

Saúde e da Educação. Na área da Saúde e também já falaram nisso, e pensa que isso também 

está a ser, devidamente, acautelado, na possibilidade de apoio, até em Recursos Humanos 

disponibilizados pela Autarquia, no apoio administrativo nas Unidades de Saúde do 

Concelho. E, também já falaram nisso, ainda agora também se falou no apoio aos Centros de 

Saúde até à própria COVID-19. Mas, depois, também há aquela parte que é importante, que 

são os Profissionais de Saúde, que são escassos nas Unidades de Saúde. E, portanto, também, 

está certo que o Senhor Presidente da Câmara também terá diligenciado esforços nesse 

sentido. Também, já falou nisso, mas, reitera, da necessidade de haver essa preocupação 

também da área da Tutela Administrativa. Na área da Educação, ainda ouviu também a 

notícia de se continuar a assegurar a entrega das refeições aos alunos que estão em casa, que 

não estão em aulas presenciais, em particular os alunos dos Escalões A e dos Escalões B. Há, 

agora, uma forma de fazer as refeições, que também concorda desde sempre, porque há 

serviços contratualizados para fornecimento de refeições aos Estabelecimentos de Ensino do 

Concelho. Do que ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, percebeu da publicação que foi feita 

pelo Senhor Presidente da Câmara, é feito o serviço em take away, ou seja, as pessoas podem 

almoçar, ou fazer as suas refeições presencialmente nos Estabelecimentos de Ensino, ou ir 

buscar a sua refeição para casa. Ficou com a ideia que era esse o serviço que era feito. No 

entanto, deixa a sugestão, não sabe se isto está devidamente acautelado também, ponderar, na 

impossibilidade disso ser feito, ou até privilegiar a entrega, como também já foi feito, ao 

domicílio das refeições desses alunos dos Escalões A e Escalões B. Ou, como é muito 

previsível o regresso ao Ensino à Distância, que não é, de todo, o mais indicado, como a 

Senhora Vereadora Dr.ª Mafalda Lopes, em especial, concordará, sobre o assunto. Mas, por 

vezes, não haverá outras soluções a não ser essas. Até estão a manter ritmos educativos, 

particularmente, iniciais e vê isso, até pelo seu filho, que está no 1.º Ciclo, que há ritmos de 

ensino/aprendizagem que serão condicionados, mas, eventualmente, com estas diretivas de 

Ensino à Distância, certamente, estarão também acautelados, como estiveram e bem, a 



Fls.__________ 

 

 

 

Reunião de 27/01/2021 

5 

 

 

 

 

questão dos dispositivos para todos os alunos com acesso a computadores, disponibilizados 

pela Autarquia e pelos Agrupamentos, com os Serviços, naturalmente, que fica com o acesso 

à Internet, entendeu-se a possibilidade, particularmente nos níveis de ensino mais baixos, 

como também se faz noutros locais, se assim os Agrupamentos entenderem, como é obvio, 

acautelarem, como acontece noutros sítios, a entrega ao domicílio de alguns materiais 

escolares, como fichas, como em muitas situações, particularmente em quem não tenha em 

casa impressora, ou formas de imprimir os materiais escolares. Isto tudo para, naturalmente, 

manterem aquilo que é o mais importante, tentar que ninguém fique para trás e que haja o 

maior equilíbrio e equidade em termos dos alunos todos do nosso Concelho. Finalmente, em 

relação ao confinamento era saber se a Autarquia, que lhe parece que seria também 

importante continuar e que funciona muito bem, lembra-se, por exemplo, da parte do 

Desporto e da Atividade Física, que foi feita online, até para os alunos, além da parte, da 

componente pedagógica e do ensino tradicional e também de entretenimento e pedagogia, que 

podiam ser feitos com leitura, ou com as Bibliotecas, em sistema online. Para já, não passaria 

disto. É evidente que, depois enviará isto de uma forma mais exaustiva. Não iria também falar 

muito mais sobre isto. Agradeceu a atenção que lhe concederam. E, até já. -----------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, relativamente às questões que foram colocadas, pronto, 

vai então tomar atenção relativamente ao que a Senhora Vereadora Dr.ª Mafalda Lopes disse 

relativamente às votações, para ficar evidenciado, inequivocamente, o sentido da votação de 

cada uma das pessoas. Relativamente ao parecer do LNEC, não obstante o trabalho estar a ser 

desenvolvido, está a ser celebrado um contrato interadministrativo, porque não é concurso, 

porque é entre duas Entidades públicas, que tem o valor de 22.000,00 euros. E, portanto, está 

a ser celebrado. O trabalho está a ser desenvolvido. Mas está a ser celebrado um contrato. 

Tem aqui o contrato, cuja minuta a Senhora Dr.ª Marta lhe enviou. E, portanto, até ao final do 

mês de janeiro, estará o contrato interadministrativo celebrado no sentido de apurar essas 

responsabilidades. Dizer também que, relativamente ao trabalho na ETAR de Nelas III, 

aqueles trabalhos a mais que foram deliberados aqui, em Câmara, relativamente à Vala de 

Oxidação, o reforço da Vala de Oxidação foi feito com aqueles perfis metálicos e que há 

necessidade, relativamente às fissuras da Vala, estando só à espera que a Fiscalização valide 

um outro conjunto de trabalhos, que é a estanquicidade dessas fissuras. E, em princípio, virá à 

próxima reunião de Câmara, que ele, Senhor Presidente, acha que é mais trabalhos de cerca de 

40.000,00 euros, para terminar as não conformidades decorrentes do problema surgido na 

Vala de Oxidação. Esses trabalhos têm um prazo de duração de mais 30 dias, a 45 dias. E, 

portanto, sem prejuízo da verificação da responsabilidade relativamente ao sucedido, os 

trabalhos continuam de molde a entrar em funcionamento, o mais rápido possível, a ETAR de 

Nelas III que, do conjunto de ETAR,s construídas no Concelho, é a que falta entrar em 

funcionamento. Crê que a de Casal Sancho, a energia elétrica já foi ligada e está já em 

funcionamento também a de Casal Sancho. E, portanto, das 6 ETAR,s, a primeira, ainda em 

2014, 2015, a de Canas de Senhorim. E, portanto, estão já a funcionar também a da Lapa do 

Lobo, a da Aguieira, a de Moreira, a de Santar, a de Casal Sancho, a de Vilar Seco. E está em 

franco processo de desenvolvimento de construção, a de Canas de Senhorim. E o Executivo 

espera que esta correção das não conformidades da ETAR de Nelas III para entrar em 

funcionamento porque, mesmo as Estações Elevatórias e todo o Sistema Intercetor, está, 

praticamente, concluído e pronto a ligar à ETAR de Nelas III. O Visto do Tribunal de Contas 

ainda não veio. Já foi pedido explicação uma vez à Câmara para dar esclarecimentos. E veio 
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agora uma segunda vez, na quinta-feira passada e está em fase da Câmara dar mais 

esclarecimentos relativamente a esse Visto. Os problemas que têm surgido relativamente a 

esse Visto são aqueles que decorreram dos problemas que foram levantados na discussão na 

Assembleia Municipal. E, portanto, a discussão acerca da legalidade de se utilizar um 

procedimento, cujas propostas iniciais foram pedidas para 1.600.000,00 euros e depois ter 

sido feita uma contratação de 800.000,00 euros. O problema de se ter excluído a Caixa Geral 

de Depósitos para 1.600.000,00 euros e depois se ter contratado um processo de 800.000,00 

euros. E o problema de haver um processo, um relatório suplementar, da Comissão de 

Análise, que foi à Assembleia Municipal com um Despacho do Presidente de Câmara e 

depois veio à reunião de Câmara e não foi ratificado na reunião de Câmara. E, portanto, não 

tendo sido ratificado na reunião de Câmara, o Tribunal de Contas está a perguntar, a pedir 

explicações relativamente a essas três questões, no essencial. Portanto, 1.ª questão: se 

aproveitar um procedimento que foi, em princípio, aberto para 1.600.000,00 euros pode ser 

utilizado para 800.000,00 euros. Se isso garante as regras da contratação pública, da 

imparcialidade, igualdade, transparência, por um lado. Por outro lado, a exclusão da Caixa 

Geral de Depósitos, que foi excluída para 1.600.000,00 euros, mas depois acabou por ser 

contratado para 800.000,000 euros. E, por outro lado, ainda, o facto de ter havido aquele 

relatório que, não obstante ter sido aprovado o empréstimo para 800.000,00 euros, uma 

Senhora Vereadora, apesar de ter aprovado o empréstimo, depois não ratificou o segundo 

relatório da Comissão de Análise já depois da Assembleia Municipal ter aprovado o 

empréstimo. E são essas três questões que estão em análise no Tribunal de Contas. Não 

obstante isso, ele, Senhor Presidente, queria informar a Câmara que o concurso público para 

realização das obras da rotunda da Borgstena está feito. Os Irmãos Almeida Cabral ganharam 

o concurso e a obra vai começar no dia 12 de fevereiro. A realização do concurso para 

começar o Projeto CAVES, em Santar, foi feito. Uma empresa de Oliveira do Hospital 

ganhou o concurso. Foi, aliás, a única empresa que concorreu. E o início dos trabalhos está 

previsto para fevereiro. Ele, Senhor Presidente, espera ter condições para responder ao 

Tribunal de Contas até sexta-feira se vier o Visto prévio do Tribunal de Contas. Tem também 

a informação de que, além da apreciação natural do Tribunal de Contas, o Senhor Vereador 

Dr. Manuel Marques enviou para lá uma exposição com estas questões que ele, Senhor 

Presidente, acabou de enunciar. E, portanto, as obras estão prontas a arrancar. E, depois, 

independentemente, do Visto vir, ou não, do empréstimo, decidirão e ele, Senhor Presidente, 

também decidirá se as obras avançam, ou não. Se vier o Visto, naturalmente, é garantido que 

avançam. Se não vier o Visto, decidirá se as obras avançam, ou decidirá se avançará com uma 

proposta de um novo empréstimo, ou não e agirá em conformidade com o que for, 

naturalmente, como é evidente, a decisão do Tribunal de Contas. Não deixa é de deixar de 

lamentar toda esta situação formal relativamente àquilo que são, compreendendo, embora, que 

as formalidades são importantes. Mas, uma rotunda como a da Borgstena e um projeto como 

o Museu do Vinho e o do CAVES, como Santar, ele, Senhor Presidente, acha que deviam ser 

muito mais importantes, que as minudências, que as minudências das formalidades, que mais 

não são estão a conseguir do que atrasar e, se calhar, colocar, impossibilitar a realização de 

obras de que as populações, verdadeiramente, necessitam e precisam. E é por causa disso que 

o Partido Chega consegue ter as votações que consegue ter, como saiu, recentemente, nas 

eleições. Ele, Senhor Presidente, queria deixar um elogio ao Senhor Vereador Dr. Joaquim 

Amaral porque, na sua intervenção, acha que em toda a intervenção, fez um excelente resumo 
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das medidas que a Câmara tem desenvolvido e que a levaram, aliás, a ser galardoada, durante 

o ano 2020, com o Prémio de Município mais amigo das Famílias e que, aliás, estão nas 

medidas locais de apoio, quer em matéria de apoio à Família, quer em matéria de apoio à 

Saúde, quer em matéria de atuação dos Serviços Municipais, quer em matéria de apoio às 

empresas, quer em matéria de apoio à Proteção Civil, quer em matéria de apoio à Educação, 

quer em matéria de apoio a Instituições e Associações que, aliás, por estarem no site da 

Câmara, dá aqui por reproduzido e deixa o agradecimento ao Senhor Vereador Dr. Joaquim 

Amaral por ter feitio o resumo das mesmas. E, portanto, muito obrigado pelo elogio que fez 

ao trabalho da Câmara. E continuarão e sempre, naturalmente, ciosos dos contributos que o 

Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral entenda deixar relativamente à atuação do Executivo, 

sendo que, como Vereador, não deixarão sempre de tomar em conta todos os contributos que 

o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral entenda deixar. Dizer-lhe que o Executivo já está a 

fazer o levantamento, nos Agrupamentos de Escolas, relativamente às necessidades em 

termos de equipamentos digitais de que as Escolas necessitarão na eventualidade de haver 

Ensino à Distância. E, portanto, quer no Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, quer 

no de Nelas, já está esse levantamento feito. E, portanto, nessa eventualidade de 

restabelecerem, quer uma sala de Ensino Assistido, próprio do Município, quer de 

equipamentos para os Agrupamentos de Escolas de Nelas e de Canas de Senhorim, já têm 

esse levantamento feito. Por outro lado, o Executivo tem dado todo o apoio no âmbito do que 

é possível, da calamidade, que é possível. E, portanto, rodeados que estão por todos os 

Municípios e pela situação nacional, em que todas as medidas, não é preciso ser muito 

criativo e não sabemos muito bem o que é que podemos fazer mais do que cumprir aquilo que 

o Executivo tem feito. Mas, dar também a informação aos Senhores Vereadores que já foi 

solicitado ao Executivo pela Autoridade de Saúde Local, o espaço para a vacinação para os 

grupos de risco e para as pessoas com mais de 80 anos de idade, que começa a partir do dia 1 

de fevereiro e que vai ser o Pavilhão, em princípio, o Pavilhão Desportivo Municipal. Vai ser 

inspecionado na próxima sexta-feira. E, portanto, a indicação que o Executivo tem é que a 

vacinação em grande escala, de pessoas que estão identificadas com aquelas doenças de risco 

e pessoas com mais de 80 anos e também aqueles grupos que foram identificados, ligados à 

Proteção Civil, Bombeiros e agora parece que também que pessoas ligadas à Proteção Civil 

em termos de Autarquias, a partir do dia 1 de fevereiro, de acordo com a indicação que lhe 

deram as Autoridades de Saúde, o ACES e aqui a USF e também a própria CIM Viseu Dão 

Lafões, no próximo dia 1 de fevereiro, que é já para a semana, crê, o Executivo tem que ter 

criadas as condições para se iniciar essa fase da vacinação. Em relação ao apoio ao comércio, 

aquela campanha: Siga o Espirito de Natal e Compre no Comércio Local, ele, Senhor 

Presidente, não sabe se já saiu a informação, mas não está suspenso. O que vão ser feitas é 

ligeiras alterações relativamente aos períodos dos sorteios. E, portanto, a campanha continua 

para os estabelecimentos que, de acordo com os Decretos, é permitido estarem abertos. E, 

portanto, vai sair uma informação hoje relativamente a isso. E, portanto, era o que ele, Senhor 

Presidente, tinha a dizer, relativamente a todas as questões colocadas. Mas, naturalmente, 

devolve aos Senhores Vereadores a palavra para mais qualquer um esclarecimento. Perguntou 

se mais algum dos Senhores pretendia usar da palavra. Deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. 

Joaquim Amaral. --------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral agradeceu ao Senhor Presidente 

por lhe dar o uso da palavra. Afirmou que queria dizer também que as questões levantadas 
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pelo Tribunal de Contas que o Senhor Presidente da Câmara referenciou, não foram 

levantadas somente em sede da Assembleia Municipal, foram levantadas também pela própria 

Câmara Municipal de Nelas. E dizer-lhe também que, embora na altura toda a gente tenha dito 

o mesmo, os Vereadores que não votaram favoravelmente, invocando estas razões, que o 

Senhor Presidente da Câmara chamou minudências, dizer que, pronto, cada um terá as noções 

do que é que são minudências. O Senhor Presidente da Câmara terá as suas. Ele, Vereador Dr. 

Joaquim Amaral, terá as suas. Obviamente que o mais importante, são, naturalmente, as 

empreitadas, as obras. Mas há procedimentos que têm que ser feitos. E se fossem minudências 

dos Senhores Vereadores não teria sido, devidamente, também, questionadas pelo Tribunal de 

Contas. Porque, como surgiram essas dúvidas aos Senhores Vereadores também surgiram aos 

Senhores Membros da Assembleia. O Tribunal de Contas, que tutela estas questões, tem as 

mesmas dúvidas que os Senhores Vereadores tinham e que disseram ao Senhor Presidente da 

Câmara. Sobre a questão da analogia do Chega, como não vão ter tempo para falar sobre isso, 

não preparou algumas questões sobre o assunto. Mas, obviamente, não subscreve. A questão 

tem a ver com muita demagogia, também, verdade, com muito populismo, mas não, 

necessariamente, para, por vezes, as pessoas, expressarem opiniões divergentes de quem 

lidera, ou de quem executa, qualquer que seja o Órgão. Para terminar, dizer também ao 

Senhor Presidente de Câmara que a sua intervenção sobre a questão da pandemia não foi um 

elogio à Autarquia, embora também, como ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, já o disse 

várias vezes, que as Autarquias, de uma forma organizada a nível nacional, têm feito 

respostas, ou têm concertado respostas solidificadas, mormente, em espaços muito diferentes 

e muito complexos e têm respondido de uma forma positiva às questões, nomeadamente a 

Câmara Municipal de Nelas e ele, Vereador Dr. Joaquim Amaral, já o disse. No entanto, há 

outras questões que ainda estão consolidadas. Ele recorda ao Senhor Presidente da Câmara 

também que muitas das questões que foram implementadas, foram sugestões e contributos 

que também foram prestados, pelo menos, em sede da Autarquia, não só da sua parte. Lembra 

que da parte da Educação e da parte Social, da parte da Educação, da Senhora Vereadora Dr.ª 

Mafalda Lopes, na questão do Ensino à Distância e de acautelar os computadores e os meios 

para que os alunos pudessem estar em pé de igualdade. E, portanto, se há alguém que os está a 

implementar, está a implementar bem. Mas também, em abono da verdade, também seria 

positivo dizer que há contributos que foram feitos pelos Senhores Vereadores e pelos 

Senhores Deputados e por outras Entidades e Instituições, que, naturalmente, tinham sempre 

que ser feitos, que contribuíram também como medidas positivas. ---------------------------------

---- O Senhor Presidente perguntou se mais algum dos Senhores Vereadores pretendiam 

pronunciar-se relativamente a alguma questão. Passavam, então, ao Período da Ordem do Dia.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 – OBRAS PÚBLICAS 

 

1.1.PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

NELAS E ALBERTO JOSÉ AMARAL PAIS, MARIA HELENA AMARAL PAIS 

FERREIRA, NATÁLIA DAS DORES PAIS DO AMARAL, FILIPE JORGE 

CANCELA PAIS E SUSANA MARIA CANCELA PAIS, NO ÂMBITO DA 
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CONSTRUÇÃO DE UM ARRUAMENTO NA RUA DO FAROL, EM CANAS DE 

SENHORIM – APROVAÇÃO   

---- Presente a Proposta de Protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e Alberto José 

Amaral Pais, Maria Helena Amaral Pais Ferreira, Natália das Dores Pais do Amaral, Filipe 

Jorge Cancela Pais e Susana Maria Cancela Pais, no âmbito da construção de um arruamento 

na Rua do Farol, em Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -------------------------------

---- “PROPOSTA DE PROTOCOLO -------------------------------------------------------------------

---- Entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1.º “MUNICÍPIO DE NELAS”, titular do NIPC 506 834 166, com sede no Largo do 

Município, 3520-001 Nelas, representado, nos termos legais, pelo Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. José Borges da Silva, como Primeiro Outorgante e adiante designado 

“Município”, E ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 2.º ALBERTO JOSÉ AMARAL PAIS, portador do Cartão de Cidadão n.º ….., 

contribuinte n.º ….., residente na Rua ……, na qualidade de herdeiro e cabeça de casal da 

HERANÇA DE RICARDO PAIS, contribuinte n.º …..; MARIA HELENA AMARAL PAIS 

FERREIRA, portadora do Cartão de Cidadão n.º ….., contribuinte n.º ….., residente na Rua  

….., na qualidade de herdeiro da HERANÇA DE RICARDO PAIS, contribuinte n.º ……; 

NATÁLIA DAS DORES PAIS DO AMARAL, portador do Cartão de Cidadão n.º ….., 

contribuinte n.º ….., residente Rua, na qualidade de herdeira da HERANÇA DE RICARDO 

PAIS, contribuinte n.º …..; FILIPE JORGE CANCELA PAIS, portador do Cartão de Cidadão 

n.º ….., contribuinte n.º ….., residente na Rua, na qualidade de herdeiro da HERANÇA DE 

RICARDO PAIS, contribuinte n.º …..; SUZANA MARIA CANCELA PAIS, portadora do 

Cartão de Cidadão n.º ….., contribuinte n.º ….., residente na Rua, na qualidade de herdeira da 

HERANÇA DE RICARDO PAIS, contribuinte n.º ….; como Segundos Outorgantes e assim 

adiante designados; -----------------------------------------------------------------------------------------

---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- a) Que integra a HERANÇA DE RICARDO PAIS, o prédio rustico inscrito na matriz sob 

o artigo 7959, sito às Lameiras de Cima, freguesia de Canas de Senhorim, concelho de Nelas, 

que confronta a Norte com António Fernandes Pinto, a Sul com José Carlos Moura, a 

Nascente com Ribeiro e a Poente com Caminho (Anexo I); -----------------------------------------

---- b) Que o Município pretende proceder à construção de um arruamento com largura 

correspondente a uma faixa de rodagem de 7,00 metros, com um passeio de cada lado com 

1,50 metros de largura, tendo assim necessidade de ocupar uma área de 42 m2 do prédio 

rústico inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 7959, propriedade dos Segundo 

Outorgantes; -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- c) Que a área que o Segundo Outorgante irá ceder ao Município passará a integrar o 

domínio público municipal; -------------------------------------------------------------------------------

---- d) Que no terreno referido na alínea a) existe um poço, poço esse que, com a construção 

do arruamento, terá de ser deslocado para outro local a indicar pelos Segundos Outorgantes; --

---- e) Que o presente protocolo foi aprovado em reunião realizada em ____ de _________ de 

2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- É celebrado o presente protocolo que se rege pelos considerandos supra e ainda pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 1.ª – Objeto ----------------------------------------------------------------------------------

---- O presente protocolo visa estabelecer os termos e condições a observar tendo em 



Fls.__________ 

 

 

 

Reunião de 27/01/2021 

10 

 

 

 

 

consideração a cedência de 42 m2 para integração no domínio público por parte dos Segundos 

Outorgantes, com a finalidade de o Município proceder à construção de um arruamento na 

Rua do Farol (vide Anexo II). ----------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 2.ª - Obrigações do Município ------------------------------------------------------------

---- 1 - No âmbito do presente protocolo, o “Município” é responsável: ---------------------------

---- a) Pelo pagamento das despesas inerentes à deslocação do poço (para local a indicar pelos 

Segundos Outorgantes), no montante de 2.990,00€ (dois mil novecentos e noventa euros), 

IVA incluído, conforme orçamento em anexo e que constitui o Anexo III; ------------------------

---- b) Pela execução do muro sinalizado na planta que constitui o Anexo II, muro esse que 

será executado na continuidade do muro da parcela de terreno contígua, cuja responsabilidade 

é também do Município, e cujas características constam do Anexo IV. ----------------------------

---- 2 - Após o cumprimento das obrigações do Município constantes do n.º 1 da presente 

cláusula, os Segundos Outorgantes declaram nada mais ter a receber e/ou reclamar do 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 3.ª - Colaboração entre as partes ----------------------------------------------------------

---- Os Segundos Outorgantes comprometem-se a assegurar uma estreita colaboração com o 

Município, com vista ao mais correto acompanhamento e execução do presente protocolo -----

---- Cláusula 4.ª - Revisão do protocolo -----------------------------------------------------------------

---- Qualquer alteração ou adaptação ao presente protocolo carece de prévio acordo de ambas 

as partes, a prestar por escrito. ----------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 5.ª - Resolução pelas Partes Outorgantes ------------------------------------------------

---- Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes 

podem resolver o presente protocolo quando se verifique: -------------------------------------------

---- a) Incumprimento definitivo por facto imputável a um dos outorgantes; ----------------------

---- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado. ---------------------

---- Cláusula 6.ª – Vigência -------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - O presente protocolo tem início na data da respetiva assinatura e caduca quando se 

verificar o cumprimento das obrigações constantes do n.º 1 da Cláusula 2.ª. ----------------------

---- 2 - Com a assinatura do presente protocolo, confere-se, desde já, a posse da área de 42 

m2, identificada na planta a cor azul (Anexo II), ao Município, podendo este dar início aos 

trabalhos que pretende promover. ------------------------------------------------------------------------

---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente protocolo com todas as suas 

condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 

nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------

---- E por estarem de acordo vão assinar as partes, em seis exemplares.” -------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que, cria, que os Senhores Vereadores receberam a 

documentação com o Anexo II que tem um Mapa. E, portanto, há uma cedência de uma área. 

Isto também tem a ver com o ponto seguinte, que é com o Senhor Alberto José Amaral Pais. 

Crê que é da mesma Família. E, portanto, a Câmara tem necessidade, portanto, comprou ali 

um bocado de terreno para chegar até á linha de água e tem necessidade de continuar aquela 

Rua do Farol, cuja perspetiva é chegar ali, entre os prédios do Senhor Rojão. O Executivo está 

também já a preparar o protocolo com a empresa Álvaros, que é dona do terreno a seguir à 

Ribeira e no sentido de fazer um arruamento que venha desde o início, que faça toda a Rua do 

Farol e venha até ao meio dos prédios do Senhor Rojão, desbloqueando aquela Zona ali de 

Canas de Senhorim, quer para os moradores, que já lá existem. E já lá existem, sabe lá, para aí 
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uma dezena, mais de uma dezena, ali, naquelas ruas sem saída. Para aí, cerca de uma dezena. 

Quer também, abrindo mais uma via de expansão urbana, central, em Canas de Senhorim. 

Aliás, a Câmara já comprou, inclusivé, as manilhas necessárias à empresa Mota Engil para 

fazer aquela travessia, cá em baixo, daquela ribeira. E, portanto, tem tudo acertado, E, 

portanto, é uma questão para avançar. E o que está aqui previsto neste protocolo é a cedência, 

o pagamento das despesas inerentes à deslocação do poço, no montante de dois mil 

novecentos e noventa euros. E, portanto, é essa a contrapartida e o resto que cá consta, que cá 

está inserto. Perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar relativamente 

a alguns dos termos constantes deste protocolo. ------------------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo, atrás descrita, a 

celebrar entre o Município de Nelas e Alberto José Amaral Pais, Maria Helena Amaral Pais 

Ferreira, Natália das Dores Pais do Amaral, Filipe Jorge Cancela Pais e Susana Maria Cancela 

Pais, no âmbito da construção de um arruamento na Rua do Farol, em Canas de Senhorim, 

bem como autorizou o pagamento de 2.990.00 euros, a execução de um muro e a realização 

da respetiva escritura. -------------------------------------------------------------------------------------  

1.2.PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

NELAS E ALBERTO JOSÉ AMARAL PAIS, NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO DE 

UM ARRUAMENTO NA RUA DO FAROL, EM CANAS DE SENHORIM – 

APROVAÇÃO   

---- Presente a proposta de Protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e Alberto José 

Amaral Pais, no âmbito da construção de um arruamento na Rua do Farol, em Canas de 

Senhorim, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------

---- “PROPOSTA DE PROTOCOLO - Entre: -------------------------------------------------------

1.º “MUNICÍPIO DE NELAS”, titular do NIPC 506 834 166, com sede no Largo do 

Município, 3520-001 Nelas, representado, nos termos legais, pelo Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. José Borges da Silva, como Primeiro Outorgante e adiante designado 

“Município”, E ----------------------------------------------------------------------------------------------

--- 2.º ALBERTO JOSÉ AMARAL PAIS, portador do Cartão de Cidadão n.º ….., 

contribuinte n.º ……, residente na Rua ….d, como Segundo Outorgante e assim adiante 

designado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- a) Que o Segundo Outorgante é proprietário do prédio rústico inscrito na matriz predial 

sob o artigo 7960, sito às Lameiras de Cima, freguesia de Canas de Senhorim, concelho de 

Nelas, que confronta a Norte com Ricardo Pais, a Sul com António Mário Miranda, a 

Nascente com Ribeiro e a Poente com Caminho (Anexo I); -----------------------------------------

---- b) Que o Município pretende proceder à construção de um arruamento com largura 

correspondente a uma faixa de rodagem de 7,00 metros, com um passeio de cada lado com 

1,50 metros de largura, tendo assim necessidade de ocupar uma área de 66 m2 do prédio 

rústico inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 7960, propriedade do Segundo 

Outorgante; --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- c) Que a área que o Segundo Outorgante irá ceder ao Município passará a integrar o 

domínio público municipal; -------------------------------------------------------------------------------

---- d) Que o presente protocolo foi aprovado em reunião realizada em ____ de _________ de 

2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- É celebrado o presente protocolo que se rege pelos considerandos supra e ainda pelas 
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cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 1.ª – Objeto ----------------------------------------------------------------------------------

---- O presente protocolo visa estabelecer os termos e condições a observar tendo em 

consideração a cedência de 66 m2 para integração no domínio público por parte do Segundo 

Outorgante, com a finalidade de o Município proceder à construção de um arruamento na Rua 

do Farol (vide Anexo II). ----------------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 2.ª - Obrigações do Município ------------------------------------------------------------

---- 1 - No âmbito do presente protocolo, o “Município” é responsável: ---------------------------

---- a) Pela execução do muro sinalizado na planta que constitui o Anexo II, muro esse que 

será executado na continuidade do muro da parcela de terreno contígua, cuja responsabilidade 

é também do Município, e cujas características constam do Anexo III. ----------------------------

---- b) Após o cumprimento das obrigações do Município constantes do n.º 1 da presente 

cláusula, o Segundo Outorgante declara nada mais ter a receber e/ou reclamar do Município. -

---- Cláusula 3.ª - Colaboração entre as partes ----------------------------------------------------------

---- O Segundo Outorgante compromete-se a assegurar uma estreita colaboração com o 

Município, com vista ao mais correto acompanhamento e execução do presente protocolo. ----

---- Cláusula 4.ª - Revisão do protocolo -----------------------------------------------------------------

---- Qualquer alteração ou adaptação ao presente protocolo carece de prévio acordo de ambas 

as partes, a prestar por escrito. ----------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 5.ª - Resolução pelas Partes Outorgantes ------------------------------------------------

---- Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes 

podem resolver o presente protocolo quando se verifique: -------------------------------------------

---- a) Incumprimento definitivo por facto imputável a um dos outorgantes; ----------------------

---- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado. ---------------------

---- Cláusula 6.ª – Vigência -------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - O presente protocolo tem início na data da respetiva assinatura e caduca quando se 

verificar o cumprimento das obrigações constantes do n.º 1 da Cláusula 2.ª. ----------------------

---- 2 - Com a assinatura do presente protocolo, confere-se, desde já, a posse da área de 66m2, 

identificada na planta a cor verde (Anexo II), ao Município, podendo este dar início aos 

trabalhos que pretende promover. ------------------------------------------------------------------------

---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente protocolo com todas as suas 

condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 

nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------

---- E por estarem de acordo vão assinar as partes, em dois exemplares.” -------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que a proposta de protocolo, a seguir, é no mesmo local, 

relativamente a um outro pedaço de terreno. Dá por reproduzidas as explicações do ponto 

anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo, atrás descrita, a 

celebrar entre o Município de Nelas e Alberto José Amaral Pais, no âmbito da construção de 

um arruamento na Rua do Farol, em Canas de Senhorim, bem como autorizou a execução de 

um muro e a realização da respetiva escritura. --------------------------------------------------------  

1.3.CANDIDATURA AO AVISO CENTRO-06-2018-20 – APROVAÇÃO DE 

ALTERAÇÕES DO PROJETO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE 

“REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO DE SANTAR”   
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---- Presente a informação interna n.º 335, datada de 21 de janeiro de 2021, da Unidade 

Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, que a seguir se transcreve: -------------------------------

---- “Candidatura ao Aviso CENTRO-06-2018-20 – Aprovação de alterações do Projeto 

Técnico de Execução de “Requalificação do Centro Urbano de Santar” ---------------------------

---- Na sequência da abertura do Aviso CENTRO-06-2018-20 informo que o grau de 

maturidade mínimo exigido para a operação “Requalificação do Centro Urbano de Santar”, na 

fase de apresentação de candidatura, é a existência de projeto de execução aprovado pela 

entidade beneficiária. --------------------------------------------------------------------------------------

---- Face ao exposto, segue em anexo o projeto de alterações, do projeto de execução para 

aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” ----------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que foi enviado um resumo do que se pretendia. Mandou 

tirar umas cópias para os Senhores Vereadores perceberem. E, portanto, em rigor, é uma 

candidatura no âmbito do PAMUS, que é este Aviso. E este Aviso é o Plano de Ação de 

Mobilidade Urbana Sustentável. E o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável 

distingue-se do PARU, que é o Plano de Ação de Reabilitação Urbana. A distinção é que, no 

âmbito do conjunto de negociações que o Executivo vai tendo com o Centro 2020. Portanto, 

com a Entidade Gestora dos Fundos. Na candidatura que o Executivo apresentou, como os 

Senhores Vereadores sabem, ele, Senhor Presidente, também já deu essa informação, já houve 

uma candidatura aprovada no âmbito deste PAMUS, que foi a construção da Ciclovia entre a 

rotunda do Lidl e a rotunda da Vinha e quase o Parque de São Miguel. Não chega bem. Chega 

quase à casa do filho do Senhor José Loureiro. Já foi aprovada essa candidatura. O Executivo 

está a lançar o procedimento no valor de 750.000,00 euros. Mas, o Executivo foi chamado à 

CCDR porque, nesta candidatura de Santar havia um conjunto de obras que não eram 

elegíveis como a substituição integral das redes, redes de esgotos, redes de águas, introdução, 

remodelação das redes elétricas, redes de telecomunicações, que são próprias de uma 

intervenção PARU e não de uma intervenção PAMUS. E, portanto, disseram ao Executivo na 

CCDR que para esta candidatura ter possibilidade de ser aprovada tinha que ser reprogramada 

no sentido de estar em consonância com o Aviso de ser uma Ação de Mobilidade Urbana 

Sustentável com um tipo de intervenção mais ao nível da superfície de pedonalização, 

descarbonização. Portanto, desviar o trânsito do Centro de Santar, destinar o Centro de Santar 

mais a, iluminação sim, a zona ajardinada junto ao Projeto CAVES sim, desviar todo o 

trânsito, cá em baixo, da Rua da Soma, desviar o trânsito pesado que vem de Carvalhal 

Redondo pela Rua da Soma até ao cemitério e depois pela Zona da Feira sim, tirar o alcatrão e 

alargar os passeios, ou colocar uma zona de confluência entre trânsito a 30, ou 40 kms à hora 

e pessoas a circular no Centro de Santar, em frente à Casa de Santar, em frente ao Hotel das 

Fidalgas sim. Mas, substituir as redes todas no Centro de Santar, que implicava, para aí, 

500.000,00 euros a mais na candidatura, eles não aprovariam isso. E, portanto, o Executivo 

teve que fazer essa alteração sob pena de ver aprovada a candidatura. E é isso que trás hoje a 

reunião de Câmara. Como é uma candidatura, porém, ainda superior a 750.000,00 euros e, 

portanto, quase chega a um milhão de euros o valor da candidatura. Ele, Senhor Presidente, 

não sabe se enviou o orçamento. Crê que sim, que enviou. São 957.000,00 euros. E nestes 

957.000,00 euros vêm, o Executivo, para potenciar, ele, Senhor Presidente, crê que está aqui, 

só o Parque de Estacionamento da construção do CAVES, que o Executivo pôs aqui para 

potenciar a questão da candidatura do Programa VALORIZAR, que tem um apoio de 
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400.000,00 euros, o Executivo, para potenciar isto tudo, decidiram pôr o Parque de 

Estacionamento aqui nesta candidatura. Só a construção dessa infraestrutura são 208.000,00 

euros, que disseram que apoiam. E, portanto, o Executivo tentou manter aqui ao máximo o 

que foi possível manter. Isto foi negociado. Portanto, a Senhora Eng.ª Susana e o Senhor 

Eng.º que realizou estes projetos, tiveram lá uma reunião na CCDR. Ele, Senhor Presidente, 

também esteve lá numa outra altura. E, portanto, isto está negociado com a CCDR nestes 

moldes. Aliás, a candidatura também de Canas de Senhorim, do Programa de Ação de 

Mobilidade Urbana Sustentável, a de Canas de Senhorim e a de Caldas da Felgueira, foram 

também, ligeiramente, mas essas foram só ligeiramente alteradas, de acordo com uma reunião 

que tiveram em Coimbra. Mas, essas já foram, de novo, submetidas. E, portanto, têm 

necessidade aqui de ajustar esta candidatura para a poder submeter de novo porque o Hotel 

das Fidalgas estará pronto no fim deste verão e eles estão a tentar transformar aquilo de Casa 

de Campo em Hotel das Fidalgas mesmo. A infraestrutura coletiva CAVES – Centro de Artes 

do Vinho e do Espaço é, extremamente, importante porque constitui, aliás, o Arquiteto é o 

mesmo e a integração paisagística e urbana foi também em consonância com esse Hotel das 

Fidalgas também estudado de maneira a construir ali um conjunto urbanístico harmonioso 

para aquela Zona de Santar. E o compromisso que ele, Senhor Presidente, tem por parte da 

CCDR é haver esta reabilitação urbana do Centro Histórico de Santar e haver uma 

reorientação do trânsito no sentido de tudo correr no mesmo sentido e rapidamente verem 

aprovada esta candidatura. E, portanto, ele, Senhor Presidente, enviou este resumo. Está a ver 

aqui tudo o que foi enviado, que foi o orçamento, foram áreas de intervenção, no essencial das 

áreas de intervenção. A orientação do trânsito que está prevista. Aqui a intervenção junto ao 

Projeto CAVES, na Av.ª que vem de Moreira. Depois, a zona do cruzamento junto ao 

cemitério. E deve estar aqui a zona do cruzamento, cá em baixo, que vem de Carvalhal 

Redondo. Pensa que o Senhor Adjunto Carlos Jorge está em condições de partilhar alguns dos 

desenhos, ou alguns dos pormenores do projeto se nisso os Senhores Vereadores virem 

necessidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que, então, o Senhor 

Presidente partilhasse os documentos, pois o Senhor Adjunto Carlos Jorge tinha falado disso 

no início da reunião, aqueles que o Senhor Presidente achar mais significativos, para eles, 

Senhores Vereadores, ficarem mais bem elucidados, da sua parte parece-lhe bem. E, à medida 

que for mostrando, se o Senhor Presidente da Câmara quiser fazer o áudio explicativo, ele, 

Vereador Dr. Joaquim Amaral, da sua parte, fala por ele, acha bem. -------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que isto, naturalmente, também passa e aliás, vê-se nos 

mapas de quantidades, passará também sempre e nas outras intervenções também, passará 

sempre também por toda a iluminação. Toda a iluminação passará por uma alteração em 

termos led e, progressivamente, vão alterando a iluminação led. Este ano, a EDP comunicou 

ao Executivo que, para além da iluminação led, portanto, da eliminação de todo o mercúrio 

que já aconteceu no ano de 2020, que, há um ano e meio, o Município tinha ainda quase 2.000 

luminárias de mercúrio. Já estão todas eliminadas, substituídas por led. E, todos os anos, nos 

últimos 3, 4 anos, foram substituindo, além disso, luminárias, cerca de 300 luminárias por 

ano, quer de sódio, quer de mercúrio, por leds. E, este ano, a EDP já comunicou que vai 

instalar 580, crê que 580 luminárias led. Pediu ao Executivo a localização das luminárias. 

Portanto, nesta altura, num universo de, entre cerca de 8.500 luminárias, o Municipio de 

Nelas já tem mais de metade de iluminação led, mais de metade de iluminação led no 
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Concelho. O Executivo está a ver como é que vai ficar a questão da concessão, que acaba este 

ano, a concessão da energia elétrica. Como os Senhores Vereadores sabem, o Executivo está a 

ser acompanhado por uma empresa, no âmbito da partilha que fez na Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões, que há uma empesa a assessorar as Câmaras todas no 

âmbito da concessão de todas as Câmaras. E, portanto, estamos todos na expetativa de que 

essa concessão passe também por uma substituição integral, além de outras contrapartidas, 

naturalmente, da substituição das luminárias de sódio por iluminação led integral. Se bem que 

no Município de Nelas já temos mais de 4.000 luminárias led substituídas nos últimos anos. 

Pediu ao Senhor Adjunto Carlos Jorge que fossem passando os documentos que, ele, Senhor 

Presidente, no que for conseguindo explicar. Só um pormenor: naturalmente, em frente à Casa 

de Santar, porque a Casa de Santar está mais baixa do que a estrada, como todos os Senhores 

Vereadores já repararam, aí foi impossível suprimir uma intervenção a nível de drenagem de 

águas pluviais porque a Casa de Santar e aí mantiveram. Portanto, vão ter que convencer a 

CCDR que aí foi impossível não alterar as redes. A Zona Verde vai da Escola Primária, como 

veem, até cá em baixo às Adegas da Casa de Santar e à Casa do Padre. E, pelo interior, pelas 

traseiras das Adegas. Portanto, toda essa Zona será a Zona de pedonalização. E a Zona azul 

vai cá de cima de quem vem do cemitério, do cruzamento daquela urbanização nova de 

Santar, até à Zona do Projeto CAVES, até à entrada. O Projeto CAVES vê-se. É aquela zona 

que está ali, redonda. E, portanto, essa será uma zona de intervenção. Ainda se vê ali, no 

cruzamento da Feira onde diz Zona II e será um dos sentidos de trânsito. Ali terá que haver 

uma intervenção para permitir que o trânsito pesado ali consiga virar porque ali, naquela zona, 

depois como os Senhores Vereadores vão ver, vai ter que haver dois sentidos obrigatórios de 

trânsito porque não vai haver dois sentidos simultâneos de trânsito na mesma via de trânsito. 

Pronto. Vão aproveitar a Rua da Soma, que já não está assim. Portanto, a Rua da Soma está 

concluída, pavimentada e bem. A obra foi bem-feita pela empresa Embeiral. Tem passeios. 

Tem estacionamentos. Está bem-feita. Agora, é preciso fazer-lhe bons cruzamentos. A ideia 

do Executivo é passar, transformar a Rua da Soma como estrada principal, perdendo 

prioridade a Estrada de Moreira – Santar e sendo a Rua da Soma a estrada principal Carvalhal 

Redondo – Viseu. Carvalhal Redondo – Av.ª 25 de Abril. E, portanto, têm aqui os sentidos de 

trânsito. Portanto, quem vem da Av.ª 25 de Abril, quem vem de Viseu vai pela Av.ª 25 de 

Abril e vem, ali, pela casa do Senhor Beto. E quem vem de Moreira em direção à Av.ª 25 de 

Abril, vai à Feira, vai ali ao meio do Bairro, vai à Feira e vai, além, àquela rotundazita e só na 

Av.ª 25 de Abril é que volta a haver via dupla. Naturalmente, está previsto também um 

reforço, uma retificação das calçadas ali. O Executivo vai também, concomitantemente com 

esta intervenção em Santar, fazer um esforço, quer em Canas de Senhorim, quer em Carvalhal 

Redondo, para chegar o menos trânsito pesado possível a Santar, porque o Executivo também 

considera que não está ali uma estrutura reforçada de alternativa de trânsito em Santar. 

Aquilo, camiões da empresa Cominalta e etc., a Câmara tem que arranjar maneira de em 

Canas de Senhorim, deles virem por Nelas e pela Variante de Nelas em direção a Viseu. E, 

ele, Senhor Presidente, sabe que eles fazem muito o percurso de Canas de Senhorim – 

Carvalhal Redondo – Santar. E, portanto, têm que arranjar maneira de, ou limitação de 

tonelagem, ou etc., colocar entre Canas de Senhorim e Santar, desvios de trânsito em direção 

à E.N. n.º 231 para evitar que haja muito trânsito ali naquela zona residencial de Santar. 

Pronto. Ali, na zona principal, aqui nesta zona de intervenção, neste triângulo, é substituir o 

alcatrão, é a proposta do Executivo. É fazer a velocidade permitida que está prevista em 
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projeto é 30 kms à hora. Portanto, é uma zona que vai levar avisadores, quer quem vem de 

Carvalhal Redondo, quer quem vem de Moreira, que vai entrar, particularmente, quem quiser 

entrar nesta zona urbana, leva com avisos que lá dentro só pode andar a 30 kms à hora. E, 

portanto, como as ruas são estreitas, é uma zona mista entre carros e pessoas. E, portanto, 

tudo isto vai ser substituído, como os Senhores Vereadores veem, de alcatrão por calçada. E, 

deste lado, do lado por onde se faz o trânsito, tradicionalmente, vai continuar a permitir os 

dois sentidos. Mas também vai ficar com condições de, em alturas especiais, ou em situações 

de emergência, fazer trânsito de sentido único, ou numa via, ou na outra via. Vai ficar 

preparado, ali pela zona de trás, por esta zona de trás dos Jardins da Casa de Santar, ficar 

preparado, pela zona da Misericórdia, de poder circular por aí o trânsito, uma via de trânsito. 

Naturalmente, tudo isto foi, como é evidente, discutido com a Junta de Freguesia de Santar. 

Portanto, isto foi, aliás, até mais discutido com a Junta de Freguesia de Santar do que com ele, 

Senhor Presidente. Isto é pacífico da parte deles. Pronto. Aí já tem os perfis. Depois, as 

calçadas. Ponto, ali, este pormenor é o que vai ser feito no sítio da Feira. Crê que é isto, ali, 

para permitir que haja uma abarcagem da parte dos veículos para poderem cruzar ali na Feira, 

aquela zona cor de laranja que ali está. Ali é a Zona do Projeto CAVES. Todo este correr seria 

requalificado. Todo este passeio, entre a parte de cima e lá em baixo, seria requalificado. Isto 

era tudo estacionamento. Naturalmente, no Projeto CAVES estarão casas de banho públicas 

também. Isto, estamos ali a 30 metros, 40 metros, 50 metros, da Casa de Santar e da 

Misericórdia. Portanto, haveria ali casas de banho públicas, com acesso pedonal. E, aqui, 

muito estaciobnamento. Portanto e iriam desanuviar, com este estacionamento que aqui 

teriam junto do Projeto CAVES. Isto é um espaço de 5.000 metros. É meio hectare. Portanto, 

seria tudo encaminhado aqui para esta zona. Isto aqui levaria dezenas de carros. Até 

autocarros. Estacionamentos de autocarros ficariam aqui previstos. E, portanto, todo o acesso 

ao Centro Urbano de Santar passaria a ser este aqui. O que desanuviaria, do ponto de vista do 

trânsito automóvel e do acesso automóvel o Centro de Santar. E, portanto, isto ficaria aqui um 

Wellcome Center para tudo. Aliás, o Projeto CAVES é isso mesmo. O Projeto CAVES é o 

Wellcome Center para as atividades económicas de Santar. Leva ali também um grande 

pavilhão com 400 metros de área coberta, para eventos. Também, devidamente, apetrechado 

para realização de eventos, quer para o Movimento Associativo de Santar, quer para outros 

eventos. E também para dar apoio ao próprio Hotel das Fidalgas. Mas, esta estrutura, que fica 

mais encostada aqui ao Hotel das Fidalgas, será uma estrutura de casas de banho mistas 

públicas e privadas. E, portanto, dará apoio também a toda a população. E toda esta zona aqui, 

exterior, terá um anfiteatro também exterior, terá um anfiteatro exterior para múltiplos 

eventos. Por exemplo, para aquele evento que costumam fazer lá, que é a Recriação Histórica, 

pode ser feita aqui. Mas, a grande mais-valia de todo este projeto é o Wellcome Center. É 

uma zona de dezenas de viaturas. A chegada de autocarros. Vai ser a porta de entrada de 

Santar com uma infraestrutura que pode ser utilizada pela Banda para o seu aniversário, para 

Concertos. Está também preparada para ser um Multiusos para Santar, adequado àquilo que 

eles, há muitos anos reclamam como uma infraestrutura, absolutamente, essencial para a 

Banda, para o Rancho, para o Sporting Clube de Santar, para a Recriação Histórica. Ele, 

Senhor Presidente, crê que ninguém deixará de reconhecer que é uma infraestrutura, 

absolutamente, essencial para a dinâmica económica privada que se está a desenvolver, quer o 

Santar Vila Jardim, quer toda a outra dinâmica que não é Santar, é o Santar Vila Jardim, é o 

Hotel, que está ligado a um grande Grupo, com grande capacidade económica financeira, que 
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está ligado a um Hotel da Av.ª da Liberdade, que é o Hotel Valverde. E, portanto, é booking 

de todos os Serviços que serão partilhados com essa infraestrutura que existe em Lisboa. Isto 

entra nas rotas mundiais de jardins. É um evento singular. É uma infraestrutura singular ligada 

a jardins. Mas, é histórico, mas é vivo porque tem vinhas, tem economia. Aliás, eles têm feito 

um excelente trabalho. Já têm vinho próprio. E, portanto, ele, Senhor Presidente, acha que a 

Câmara, quer através desta infraestrutura, quer através do Projeto CAVES, que também está 

pensado e, por isso, quando reprogramaram isto, o Arquiteto é o Senhor Arquiteto Fritz, é o 

mesmo que fez o enquadramento em que isto é uma infraestrutura pública, mas também pode 

ter uma utilização por parte, não só do Santar Vila Jardim, do Hotel das Fidalgas, mas 

também de outras, também de outras, da Quinta do Sobral, também dos privados, da 

Chandiço, se for necessário, de todo o Movimento Associativo. Portanto, esta infraestrutura é, 

absolutamente, essencial. E esta requalificação urbana ainda mais essencial é porque, quem 

for a Santar vê aquela Casa de Santar, a Casa da Magnólia, a Igreja da Misericórdia de 1636, 

agora com aquelas infraestruturas novas, a Escola Primária recuperada, o Hotel das Fidalgas. 

Depois, vai entrar naquelas vinhas e ver aquelas coisas, aqueles caramanchões e aquelas 

coisas bonitas do Senhor Arquiteto Caruncho. E, depois, sai ao espaço público e vê um espaço 

público de alcatrão e cheio de camiões e mal tratado, mal iluminado, mal sinalizado, ele, 

Senhor Presidente, acha que do ponto de vista público a Câmara tem que fazer ali um esforço 

que se impõe, que todos desejam. E acha que estão a acontecer coisas em Santar que, de facto, 

põem Santar no mapa. Ele, Senhor Presidente, acha que definitivamente com tudo o que está a 

acontecer em Santar se põe Santar no mapa. Também com a economia social. Também com a 

Misericórdia. Também com todo o bom trabalho que a Misericórdia de Santar está a fazer e 

que mais exige que se faça esta intervenção no espaço público para desanuviar este Centro 

Histórico de Santar e trazer para as proximidades. E foi por isso que já foi no seu tempo que 

se compraram mais 3.000 metros na Zona do CAVES, mais 3.000 metros, já a pensar numa 

Zona de amplo estacionamento para deixar Santar para as pessoas puderem passear. E 

também com estas âncoras, se pensarmos bem, com estas âncoras, com o Hotel das Fidalgas, 

com a economia social que lá começa, não é começa, que se incrementa, havendo gente 

começa a haver negócios. Começa a haver mais negócios. E é isso que se deseja também. Que 

comecem a aparecer mais casas de vinhos, mais padarias, mais coisas de produtos regionais, 

mais reabilitação urbana. O Executivo sabe também que a Casa da Nossa Senhora da Piedade 

foi comprada pelo Gestor da PSA. E portanto, está-se a criar em Santar, de facto, uma Vila de 

uma dimensão, extremamente, importante aqui nesta nossa Região. E temos a felicidade de o 

ter cá. E, por isso, ele, Senhor Presidente, tem dito isto, que está a dizer aos Senhores 

Vereadores, tem dito isto à CCDR, quer à Senhora Dr.ª Isabel Damasceno, quer à Senhora 

Professora Ana Abrunhosa, que estão sensibilizadas para isto. E, portanto, não é com redes, 

com as redes todas, mas é com o que é possível. E, portanto, ele, Senhor Presidente, também, 

é o que é possível. E o que é possível é esta intervenção. Não sabia se, passando os desenhos, 

poderia dar mais algum esclarecimento. Pronto, relativamente a esta Candidatura ao Aviso 

CENTRO-06-2018-20 – Aprovação de alterações do Projeto Técnico de Execução de 

“Requalificação do Centro Urbano de Santar”, portanto, o que há, de facto, é, relativamente a 

uma candidatura anterior, com a informação que deram ao Executivo que não serão 

comparticipadas infraestruturas de rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas 

residuais e redes elétricas. Elas tiveram que ser retiradas. E, portanto, o que se manteve são 

obras de pedonalização do Centro Urbano, Zonas do Parque de Estacionamento, Redes de 
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Drenagem Pluvial, intervenções de desvio de trânsito do Centro Urbano e Rede de Iluminação 

Pública. E essas são as que constam daqui do resumo que ele, Senhor Presidente, enviou aos 

Senhores Vereadores e que está tudo pronto a carregar como Candidatura porque os Projetos e 

as Especialidades estão todas feitas para se voltar a recarregar esta candidatura. Perguntou se 

havia alguma dúvida dos Senhores Vereadores. ------------------------------------------------------ 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações do Projeto Técnico de 

Execução de “Requalificação do Centro Urbano de Santar”, no âmbito da candidatura ao 

Aviso CENTRO-06-2018-20, nos termos da informação interna n.º 335, datada de 21 de 

janeiro de 2021, da Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. ----------- 

1.4. PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

NELAS E ANTÓNIO AURÉLIO RODRIGUES MONTEIRO, NO ÂMBITO DA 

CEDÊNCIA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA ROTUNDA 

DO CEMITÉRIO DE CANAS DE SENHORIM À RUA TIAGO MARQUES - 

APROVAÇÃO   

---- Presente a proposta de Protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e António Aurélio 

Rodrigues Monteiro, no âmbito da cedência de terreno para construção da ligação da rotunda 

do cemitério de Canas de Senhorim à Rua Tiago Marques, que a seguir se transcreve: ----------

---- “PROPOSTA DE PROTOCOLO -------------------------------------------------------------------

---- Entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1.º “MUNICÍPIO DE NELAS”, titular do NIPC 506 834 166, com sede no Largo do 

Município, 3520-001 Nelas representado, nos termos legais, pelo Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. José Borges da Silva, como Primeiro Outorgante e adiante designado por 

“Município”, e ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 2.º ANTÓNIO AURÉLIO RODRIGUES MONTEIRO, contribuinte n.º ….., residente na 

Avenida….., como Segundo Outorgante, ---------------------------------------------------------------

---- é celebrado o presente Protocolo que se regerá pelas cláusulas seguintes: --------------------

---- Cláusula Primeira --------------------------------------------------------------------------------------

---- O presente protocolo visa estabelecer os termos e condições a observar tendo em 

consideração a cedência, por parte do Segundo Outorgante, de 996 m2 para integração no 

domínio público, com a finalidade de o Município proceder à ligação da rotunda do cemitério 

de Canas de Senhorim à Rua Fonte da Cruz. -----------------------------------------------------------

---- Cláusula Segunda --------------------------------------------------------------------------------------

---- O Segundo Outorgante é dono e legítimo proprietário do prédio rústico sito à Cruz ou 

Pousados – Rua Fonte da Cruz, freguesia de Canas de Senhorim, concelho de Nelas, inscrito 

na matriz predial rústica da freguesia de Canas de Senhorim sob o artigo 2135 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Nelas sob o número 2286, que confronta a Norte com 

Fábrica da Igreja Paroquial, a Sul com Caminho, a Nascente com Herdeiros de José Marques 

e Outros e a Poente com Caminho (Anexo I). ----------------------------------------------------------

---- Cláusula Terceira --------------------------------------------------------------------------------------

---- Pelo presente protocolo, o Segundo Outorgante cede ao Município a área de 996 m2, 

melhor identificada na planta que constitui o Anexo II, para ligação da rotunda do cemitério 

de Canas de Senhorim à Rua Dr. Tiago Marques, mediante as seguintes contrapartidas a 

prestar pelo Município: ------------------------------------------------------------------------------------

---- a) O Município procede ao pagamento, por meio de cheque ou transferência bancaria 

conforme for indicado pelo Segundo Outorgante, de 12.450,00€ (doze mil quatrocentos e 
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cinquenta euros) relativo à área a ocupar de 996 m2, correspondente a 12,50€/m2; ---------------

---- b) O Município compromete-se a deixar o arruamento preparado com ramais de 20m em 

20m para receber todas as infraestruturas necessárias; ------------------------------------------------

---- c) O Município é responsável pela transferência, com as mesmas características, da adega 

e respetivo alpendre/telheiro em madeira existentes no terreno a ceder, para novo local a 

indicar pelo Segundo Outorgante; ------------------------------------------------------------------------

---- d) O Município é responsável pela transplantação de 21 oliveiras, sendo 11 de porte 

grande e 10 de porte médio/pequeno existentes na área ora cedida, para o terreno não cedido, 

segundo indicação do Segundo Outorgante, bem como é responsável o Município pela 

transplantação de árvores de outras espécies existentes no terreno a ceder para o terreno não 

cedido; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- e) O Município obriga-se a vedar o terreno na parte que confronta com o novo arruamento 

e até ao limite da propriedade, em toda a sua extensão, que inclui o segmento que confronta 

com o futuro parque de estacionamento do Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim 

(desde a cabine elétrica até ao início do novo arruamento), mantendo na propriedade do 

Segundo Outorgante toda a pedra rústica que atualmente demarca o prédio; ----------------------

---- f) A vedação do terreno a realizar nos termos da alínea e) será feita pelo Município com 

muro de 1,5m de altura composto por bloco afagado e pintado de branco e encimado com 

uma rede igual à existente no atual muro de vedação que pelo presente protocolo se cede ao 

domínio público, sendo que o portão existente na Rua Dr. Tiago Marques será deslocado para 

a entrada da área não cedida contígua, sendo ainda deixada uma abertura de 3 (três) metros 

com igual portão para acesso do terreno não cedido ao novo arruamento, sinalizando o 

Segundo Outorgante os locais concretos pretendidos aquando da realização das obras. ---------

---- Para efeitos de correção da área, na matriz e no registo predial, do prédio identificado na 

cláusula segunda, o Município compromete-se a emitir declaração conforme a área de 996 m2 

cedida pelo Segundo Outorgante passou a integrar o domínio público no âmbito da construção 

do arruamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula Quarta ----------------------------------------------------------------------------------------

---- O montante a pagar ao Segundo Outorgante, 12 450,00€ previsto na alínea a) do n.º 1 da 

Cláusula Terceira, será pago de acordo com a seguinte calendarização: ---------------------------

---- a) 6.225,00€ (sete mil quatrocentos e setenta euros), na data de assinatura do presente 

protocolo, até ao final do mês de janeiro de 2021; -----------------------------------------------------

---- b) 6.225,00€ (sete mil quatrocentos e setenta euros), até ao final do mês de abril de 2021. 

---- Cláusula Quinta ----------------------------------------------------------------------------------------

---- Após o cumprimento, por parte do Município, do estabelecido nas Cláusulas Terceira e 

Quarta, o Segundo Outorgante declara nada mais ter a receber e/ou reclamar do Município 

relativamente ao objeto e o fim visado pelo presente protocolo. -------------------------------------

---- Cláusula Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------

---- Os outorgantes acordam na execução específica do presente contrato. ------------------------

---- Cláusula Sétima ----------------------------------------------------------------------------------------

---- A posse da área de 996m2 do prédio identificado na cláusula segunda é conferida ao 

Município após conclusão dos trabalhos previstos nas alíneas c), d), e) e f) da cláusula 

terceira, que deverão iniciar-se pela construção do muro de vedação nos termos acordados. ---

---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente protocolo com todas as suas 

condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 
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nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------

---- E por estarem de acordo vão assinar as partes em dois exemplares.” -------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que os Senhores Vereadores verificaram também pelo 

desenho, com a planta que foi enviada, a Câmara, também com a colaboração da Junta de 

Freguesia de Canas de Senhorim, pretende, o mais rapidamente possivel, fazer a estrada de 

ligação entre a rotunda do cemitério e a rotunda da Boiça. A ligação entre a esquina do 

cemitério e a Rua Tiago Marques implicava uma negociação com este Senhor António 

Aurélio Rodrigues Monteiro, que deu lugar a diversas reuniões, também sempre 

acompanhadas e com o conhecimento e participação da Junta de Freguesia e cujos termos e 

condições resultaram neste protocolo, bem como no protocolo que consta no ponto seguinte, 

que foi necessário também negociar com o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim. 

E, portanto, uma negociação é mesmo uma negociação. E, portanto, é aquilo que é possível 

conseguir conciliar pelo interesse das duas partes. E, portanto, foi possível chegar a acordo 

com este Senhor António Aurélio Rodrigues Monteiro, mediante a concessão destas 

contrapartidas, que é, no essencial, encostar a estrada o mais possível ao Bairro Tiago 

Marques para não haver sobras de terreno. E, por isso, esta curva que aqui está. A construção 

do muro de vedação, que também já existe junto ao Bairro Tiago Marques. E, portanto, a 

reposição do muro de vedação do lado de cá. A reconstrução de uma Adega que ele tem aqui, 

junto à Rua Tiago Marques, dentro do terreno. A replantação de umas oliveiras que ele tem 

aqui no sítio onde vai passar a estrada. A estrada vai ter 10 metros porque são 7 metros. Ele, 

Senhor Presidente, acha que é 10 metros. Acha que são 7 mais 1,5 metro para cada lado. Crê, 

ele, Senhor Presidente, que é isso. É a recolocação disso. E, além disso, o preço foi o 

preço/m2 de terreno foi o que foi possível estabelecer, atendendo à negociação que foi levado 

a efeito. E, portanto, é um preço de 12,50 euros o m2. Crê, ele, Senhor Presidente, que é isso, 

12,50 euros o m2. Podia ser mais, dizia ele. Podia ser menos, dizia a Câmara. O que é verdade 

é que há aqui um interesse público de criar aqui uma infraestrutura que é, absolutamente, 

essencial para acabar com o estrangulamento do Casal. Para preparar o futuro para, num 

horizonte, que desejamos que não seja muito longínquo, a ligação, o nó de interseção que está 

previsto no IC12, ali junto à Boiça, do IC 12, tenha uma entrada condigna em Canas de 

Senhorim. E esta garante isso. E foi o que foi possível negociar, 12,50 euros o m2. Ele, Senhor 

Presidente, sabe que também este preço foi ponderado, segundo a indicação que lhe deram da 

Junta de Freguesia, há lotes de terreno à venda ali a 15,00 euros o m2, 16,00 euros o m2, ali na 

Zona, o lote. Não foram estabelecidas nenhuma das condições relativamente a loteamentos 

porque há um parecer da CCDR que não o permite. A infraestruturação de lotes e essas 

situações é da conta dos particulares. E, portanto, de facto, este terreno já tinha uma frente 

grande aqui para a Rua Tiago Marques e para a Rua Fonte da Cruz. E, portanto, o Senhor está 

aqui a prescindir, era a argumentação dele, daqui de 996 m2. E, portanto, são as condições que 

são possíveis trazer aqui à Câmara no sentido de ser aprovado este protocolo, este acordo com 

o Senhor António Aurélio Rodrigues Monteiro. E, ele, Senhor Presidente, pede à Câmara para 

o aprovar porque, de facto, é, extremamente, importante também para criar uma perspetiva de 

futuro para uma boa acessibilidade, quer a um importante centro de desenvolvimento da 

Freguesia e do Concelho, que é a própria Quinta da Boiça, quer uma excelente acessibilidade 

a uma aldeia que tem vivido décadas e décadas com aquele estrangulamento do Casal, quer 

abrindo também a todos os proprietários que ficam confinantes com aquela estrada que vai, 

depois, entre a Rua Tiago Marques e a própria rotunda da Boiça, em que também está previsto 
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em PDM edificação. Já ficou previsto em PDM. Já esteve a verificar. São zonas de 

construção, exceto uma pequena faixa junto à Ribeira do Matadouro, que não é zona de 

edificação. Portanto, toda aquela frente para esta estrada permite também a construção de um 

lado e de outro, exceto num pequeno troço, como diz, junto à Ribeira. E, portanto, permite 

também uma zona de expansão urbana de Canas de Senhorim, numa zona também nobre, o 

que valoriza também, não só o interesse público, mas também, naturalmente, indo ao encontro 

do desenvolvimento integrado urbanístico e não prejudicando e é para isso também todos que 

aqui estão, não prejudicando, não sendo esse desenvolvimento público feito à custa do 

prejuízo de nenhum dos Municipes e de nenhum dos privados. E,  portanto, relativamente a 

este protocolo, perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar. -------------  

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo, atrás descrita, a 

celebrar entre o Município de Nelas e António Aurélio Rodrigues Monteiro, no âmbito da 

cedência de terreno para construção da ligação da rotunda do cemitério de Canas de Senhorim 

à Rua Tiago Marques, em Canas de Senhorim, bem como autorizou o pagamento de 

12.450.00 euros e a realização da respetiva escritura. ------------------------------------------------- 

1.5. PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

NELAS E O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM, NO 

ÂMBITO DA CEDÊNCIA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA 

ROTUNDA DO CEMITÉRIO DE CANAS DE SENHORIM À RUA TIAGO 

MARQUES - APROVAÇÃO   

---- Presente a proposta de protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e o Centro Social e 

Paroquial de Canas de Senhorim, no âmbito da cedência de terreno para construção da ligação 

da rotunda do cemitério de Canas de Senhorim à Rua Tiago Marques, que a seguir se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---- “PROPOSTA DE PROTOCOLO -------------------------------------------------------------------

---- Entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1.º “MUNICÍPIO DE NELAS”, titular do NIPC 506834166, com sede no Largo do 

Município, 3520-001 Nelas, representado, nos termos legais, pelo Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. José Borges da Silva, como Primeiro Outorgante e adiante designado 

“Município”, E ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 2.º “CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM”, titular do NIPC 

500 885 923, com sede na Av. dos Bombeiros Voluntários, 91, 3525-001 Canas de Senhorim, 

representado, nos termos legais, pelo Presidente da Direção, P.e. Lindoval Silva, como 

Segundo Outorgante e adiante designado “Centro Social e Paroquial”; ----------------------------

---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - Que o Município pretende avançar com a obra relativa à ligação da rotunda do 

cemitério de Canas de Senhorim à Rua Fonte da Cruz; -----------------------------------------------

---- 2 - Que, para esse fim, negociou já com o proprietário do terreno confinante com o do 

Centro Social e Paroquial, Senhor Aurélio Monteiro, a cedência de 996 m2 para o domínio 

público municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - Que o Centro Social e Paroquial irá também ceder ao Município a área de 440 m2 para 

integração no domínio público, mediante as condições constantes do ofício n.º 68/2020, de 

23/12/2020 (vide Anexo I); -------------------------------------------------------------------------------

---- É celebrado o presente protocolo que se rege pelos considerandos supra e ainda pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------
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---- Cláusula 1.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- O presente protocolo visa estabelecer os termos e condições a observar tendo em 

consideração a cedência, por parte do Centro Social e Paroquial, de 440 m2 para integração no 

domínio público, com a finalidade de o Município proceder à ligação da rotunda do cemitério 

de Canas de Senhorim à Rua Fonte da Cruz (Anexo II). ----------------------------------------------

---- Cláusula 2.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - Pelo presente protocolo, o Centro Social e Paroquial cede ao Município a área de 440 

m2, melhor identificada na planta que constitui o Anexo II, para ligação da rotunda do 

cemitério de Canas de Senhorim à Rua Dr. Tiago Marques, mediante as seguintes 

contrapartidas a prestar pelo Município: ----------------------------------------------------------------

---- 2 - Na divisória do terreno com o Senhor Aurélio Monteiro, o Município procederá à 

demolição do muro de pedra solta, construindo no local um novo muro em blocos de 20 com 

a altura de 0,80 m rebocado com areado fino e pintado a tinta plástica branca, sendo que, 

sobre este, serão colocados pilaretes de tubo galvanizado de suporte a rede plastificada com 

1,20m de altura de cor verde garrafa; --------------------------------------------------------------------

---- b) No restante envolvimento do terreno para o parque de estacionamento a construir, o 

Município assegura a construção de um muro com as mesmas características do referido na 

alínea anterior, mas apenas com a altura de 0,60m, sem rede, deixando uma abertura na parte 

central de 4m, sendo que, junto a esta abertura, será colocada, em suporte de tubo 

galvanizado, placa normalizada indicativa de parque de estacionamento, na qual será colocada 

a indicação de que aquele espaço é privado do Centro Social e Paroquial de Canas de 

Senhorim; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- c) O Município é responsável pela pavimentação do parque de estacionamento e pelas 

respetivas marcações de lugares para veículos ligeiros; -----------------------------------------------

---- d) As árvores existentes no local deverão ser maioritariamente preservadas e efetuado, na 

sua envolvente, um canteiro com lancil; ----------------------------------------------------------------

---- e) A coluna IP existente junto ao PT deverá ser deslocada para o limite do passeio sendo, 

ainda, colocadas duas novas colunas de 9m e respetivas armaduras, na sequência daquela, 

com o espaçamento de cerca de 30m; -------------------------------------------------------------------

---- f) A estrada a construir será devidamente asfaltada e drenada; ----------------------------------

---- g) O muro do lado do terreno principal do Centro Social e Paroquial, na parte a demolir e 

restante terreno até ao términus do encontro com as construções existentes, terá as 

características dos muros referidos nas alíneas anteriores, mas com uma altura de 1m; ---------

---- h) No muro referido na alínea h) ficará uma abertura para colocação de um portão viário 

de correr com 4m de largura, terminando em pilar seguido de nova abertura para colocação de 

portão pedonal com 0,90m de largura; ------------------------------------------------------------------

---- i) Será efetuada uma travessia subterrânea a 1 m de profundidade na estrada, ladeada por 

duas caixas de visita tronco cónicas com 1,20m de profundidade, após os portões referidos na 

alínea anterior, sendo que na travessia deverão ser colocados cinco tubos de 160 mm e um de 

90 mm; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- j) No espaço pedonal existente serão colocadas duas colunas de IP de 4m de altura e 

respetivas armaduras; --------------------------------------------------------------------------------------

---- k) Na abertura do muro existente será colocado um pilar de betão com 0,20m, por forma a 

criar um portão pedonal com 0,90m, ficando o portão viário no espaço sobrante; ----------------

---- l) O Município é, ainda, responsável pela aquisição e instalação dos quatro portões que 
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deverão ser em ferro, com chapa zincor pintados à cor cinzenta, sendo que os dois portões 

viários deverão ser de correr, motorizados com comando e os dois portões pedonais terão 

mola mecânica e trinco elétrico com comando; --------------------------------------------------------

---- m) O Município compromete-se a colocar dois intercomunicadores e duas vitrines em 

alumínio, um em cada conjunto de portões; ------------------------------------------------------------

---- n) O Município obriga-se, ainda, a comparticipar as despesas que o Centro Social e 

Paroquial venha a ter com a regularização do terreno com a atribuição de um apoio no valor 

de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------

---- 2 - Para efeitos de correção da área, na matriz e no registo predial, do prédio propriedade 

do Centro Social e Paroquial, o Município compromete-se a emitir declaração conforme a 

área de 440 m2 cedida pelo Centro Social e Paroquial passou a integrar o domínio público no 

âmbito da construção do arruamento. --------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 3.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- As obrigações do Município constantes da Cláusula 2.ª serão executadas faseadamente e 

com o devido acompanhamento por parte da Direção do Centro Social e Paroquial. -------------

---- Cláusula 4.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- Após o cumprimento, por parte do Município, do estabelecido na Cláusula 2.ª, o Centro 

Social e Paroquial declara nada mais ter a receber e/ou reclamar do Município relativamente 

ao objeto e o fim visado pelo presente protocolo. ------------------------------------------------------

---- Cláusula 5.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- Os outorgantes acordam na execução específica do presente contrato. ------------------------

---- Cláusula 6.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- Qualquer alteração ou adaptação ao presente protocolo carece de prévio acordo de ambas 

as partes, a prestar por escrito. ----------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 7.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- Com a assinatura do presente protocolo, confere-se ao Município a posse da área de 

440m2 para que possa dar seguimento à obra que pretende promover. -----------------------------

---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente protocolo com todas as suas 

condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 

nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------

---- E por estarem de acordo vão assinar as partes, em dois exemplares.” -------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que o protocolo que vem a seguir porque, para desbloquear 

a situação da negociação com o Senhor António Aurélio Rodrigues Monteiro foi necessário 

pedir ao Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim para entrar no terreno do Centro 

Social e Paroquial de Canas de Senhorim e o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim 

fez aqui uma série de pedido de contrapartidas que, naturalmente, a Câmara tem que 

corresponder, tanto mais que é o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim e também, 

atento o fim e o escopro social do mesmo. E, portanto, tudo somado parece muito, parecem 

exigências até de portões, disto e daquilo e etc., mas também, tudo ponderado e tudo 

quantificado, não lhe parece nada, extremamente, exagerado, atento o objeto social do Centro 

Social e Paroquial de Canas de Senhorim. Queria dizer aqui também, porque todos os ouvidos 

o estão a escutar, ele, Senhor Presidente, é também muito sensível a essa questão que tem 

utilizado sempre nas políticas de negociação das estradas, em particular, ele e o Senhor Carlos 

Jorge, mas todos que têm seguido esse critério, quer neste mandato, quer no mandato anterior, 

que é um dos princípios orientadores, que é o Princípio da Igualdade. Que é o Princípio da 
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Igualdade em matéria de valores, em matéria de contrapartidas. Tentar criar, pronto. Mas o 

Princípio da Igualdade não é um princípio de tratar igualmente todas as situações. É tratar de 

maneira justa as situações de acordo com a especificidade de cada uma das situações. E, 

portanto, é isso que procuram fazer em cada uma delas, conciliando os interesses, levando em 

consideração o que cada um dos proprietários, com a infraestrutura pública, que mais-valia é 

que pode tirar. Naturalmente, ponderando também o interesse público e compensando, 

tentando compensar ao máximo para que o desenvolvimento do interesse público não se faça 

nessa ponderação à custa do interesse particular, nunca descorando e ele, Senhor Presidente, 

acha que nunca trouxe aqui a reunião de Câmara nada, pelo menos até hoje, que fosse 

considerado uma contrapartida, absolutamente, exagerada por parte da Câmara Municipal. E, 

portanto, nesta questão do Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim há aqui, de facto, 

acessos e portões e etc. Mas, considerando que isto é para parque de estacionamento, de 

acessibilidades a um Lar e também no âmbito das conversações que ele, Senhor Presidente, 

tem tido com o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim, com o Senhor Eng.º José 

Maria. Eles têm uma série de projetos que querem desenvolver para o Centro Social e 

Paroquial de Canas de Senhorim, aliás, ligado a todas as valências que, aliás, têm cobertura 

agora no Plano de Recuperação e Resiliência, que vai ter dinheiro, quer para a Área da Saúde, 

quer para a Área Social, em que eles já estão a desenvolver projetos para se poderem 

candidatar a esses Fundos. E, portanto, não lhe parece que sejam contrapartidas exageradas 

por parte do Município, até pela agilização que eles fizeram para a Câmara poder desbloquear 

a situação com o Senhor António Aurélio Rodrigues Monteiro para permitir que a Estrada da 

Boiça, a ligação da rotunda do cemitério à Boiça possa, o mais rapidamente possível, avançar. 

Perguntou aos Senhores Vereadores se queriam algum esclarecimento relativamente a esta 

situação deste protocolo a celebrar com o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim.---

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo, atrás descrita, a 

celebrar entre o Município de Nelas e o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim, no 

âmbito da cedência de terreno para construção da ligação da rotunda do cemitério de Canas de 

Senhorim à Rua Tiago Marques, em Canas de Senhorim, bem como autorizou o pagamento 

de 2.500,00 euros e a realização da respetiva escritura. ----------------------------------------------- 

 

2 – ZONAS INDUSTRIAIS 

 

2.1.PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO E 

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E DA EMPREGABILIDADE LOCAL ENTRE 

O “MUNICÍPIO DE NELAS” E “ECOMADEIRAS, UNIPESSOAL, LD.ª” – 

APROVAÇÃO 

---- Presente a proposta de Protocolo de Promoção do Crescimento e Sustentabilidade 

Económica e da Empregabilidade Local a celebrar entre o “Município de Nelas” e 

“Ecomadeiras, Unipessoal, Ld.ª”, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------

---- “PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO E 

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E DA EMPREGABILIDADE LOCAL ENTRE O 

“MUNICÍPIO DE NELAS” E “ECOMADEIRAS, UNIPESSOAL, LDA.” -----------------------

---- Entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1.º “MUNICÍPIO DE NELAS”, titular do NIPC 506 834 166, com sede no Largo do 

Município, 3520-001 Nelas, representado, nos termos legais, pelo Exmo. Senhor Presidente 
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da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, como Primeiro Outorgante e adiante designado 

“Município de Nelas”, E -----------------------------------------------------------------------------------

---- 2.º “ECOMADEIRAS, UNIPESSOAL, LDA.”, titular do NIPC 513 377 247, com sede na 

Rua das Lameiras, 40B, 3525-038 Canas de Senhorim, representada, nos termos legais, pelo 

Senhor Mário Santos, na qualidade de sócio gerente, como Segunda Outorgante e adiante 

designada “Ecomadeiras”; --------------------------------------------------------------------------------

---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - Que o “Município de Nelas” é responsável pela administração e gestão da área 

territorial do Concelho de Nelas, designadamente e com particular interesse para o presente 

Protocolo, das Zonas Industriais; -------------------------------------------------------------------------

---- 2 - Que o “Município de Nelas” dispõe de atribuições legalmente consagradas em matéria 

de promoção do desenvolvimento, conforme preceitua o artigo 23.º, n.º2, alínea m) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - Que, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ff) da mesma Lei, compete à Câmara 

Municipal “promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal”, incluindo, em especial, a 

definição e a criação de mecanismos de apoio à atividade empresarial, assim contribuindo 

para a modernização do tecido empresarial, para a fixação da população, sobretudo jovens e 

desempregados, tendo em vista a promoção da sustentabilidade económica e da 

empregabilidade local, sendo imperioso procurar, captar e manter o investimento no 

Concelho, por forma a, de um modo global, contribuir para uma melhoria do nível de vida dos 

seus munícipes e desenvolvimento social da população residente; ----------------------------------

---- 4 - Que a “Ecomadeiras” é uma empresa que presta serviços no âmbito da exploração 

florestal e atividades de plantação e manutenção de jardins; -----------------------------------------

---- 5 - Que a “Ecomadeiras”, por intermédio da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, 

veio solicitar a cedência, por parte do Município, de um lote de terreno na Zona Industrial da 

Ribeirinha, em Canas de Senhorim, para instalação de um pavilhão que se destina à atividade 

de Comércio, Indústria e Serviços (Anexo I); ----------------------------------------------------------

---- 6 - Que o “Município de Nelas” é proprietário dos prédios rústicos inscritos na matriz sob 

os artigos 8832, 8859 e 8860, ambos da freguesia de Canas de Senhorim, concelho de Nelas, 

melhor identificados na planta em anexo a cor amarela (Anexos II a IV); -------------------------

---- 7 - Que o Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município 

de Nelas entrou em vigor no dia 21 de julho de 2015; ------------------------------------------------

---- 8 - Que o referido Regulamento define as formas e regras de apoio a conceder a 

iniciativas empresariais económicas de interesse municipal desenvolvidas no Concelho de 

Nelas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 9 - Que o projeto da empresa “Ecomadeiras” é de interesse municipal, porquanto visa a 

promoção e a realização de uma atividade económica de que resulta desenvolvimento para o 

Concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 10 - Que a boa-fé e o crédito mútuo são valores e princípios presentes nas negociações e 

compromissos assumidos entre as partes e que estarão presentes no esclarecimento e 

interpretação de todas as dúvidas e na integração de todas as lacunas, bem como no 

comportamento futuro das partes; ------------------------------------------------------------------------

---- 11 - Que o presente protocolo foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Nelas, realizada em ____ de _______ de 2021; --------------------------------------------------------
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---- É celebrado o presente protocolo que se rege pelos considerandos supra e ainda pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 1.ª – Objeto ----------------------------------------------------------------------------------

---- O presente protocolo tem por objeto definir as formas e regras de apoio a conceder pelo 

“Município de Nelas” à empresa “Ecomadeiras” no âmbito do projeto para instalação de um 

pavilhão que se destina à atividade de Comércio, Indústria e Serviços. ----------------------------

---- Cláusula 2.ª - Terrenos e preços ---------------------------------------------------------------------

---- 1 - Pelo presente protocolo, o “Município de Nelas” compromete-se a vender à 

“Ecomadeiras”, em regime de propriedade plena e livre de qualquer ónus ou encargo, os 

prédios rústicos inscritos na matriz sob os artigos s artigos 8832, 8859 e 8860, ambos da 

freguesia de Canas de Senhorim, concelho de Nelas. -------------------------------------------------

---- 2 - O preço acordado para a compra e venda é de 0,50€ (cinquenta cêntimos) por metro 

quadrado de terreno, no âmbito da política de apoio ao investimento que está em prática no 

Município de Nelas e regulamentada, e será pago na data da celebração do contrato definitivo 

referente à alienação. ---------------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - O “Município de Nelas”, caso se concretize a aquisição prevista nos números 

anteriores, obriga-se a realizar a transmissão da posse e da propriedade dos prédios objeto do 

presente protocolo no prazo máximo de 90 dias, após a solicitação da “Ecomadeiras”. ---------

---- 4 - Relativamente à existência de cláusulas de reversão vigora o princípio resultante do 

disposto no artigo 4.º, n.º 7 do Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de 

Emprego do Município de Nelas, nos termos do qual “a cedência de terrenos referida na 

alínea g) do n.º2 será, em regra, acompanhada da prestação da garantia de uma cláusula de 

reversão e direito de preferência a favor do Município de Nelas durante três anos, período 

durante o qual, no espaço cedido, o projeto tem de estar concretizado/instalado e a laborar”. --

---- 5 - Toda e qualquer construção ou utilização que a “Ecomadeiras” vier a executar no(s) 

prédio(s) objeto do presente Protocolo deverão estar conformes com a legislação em vigor. ---

---- 6 - O “Município de Nelas” reserva para si o direito de preferência sobre uma eventual 

venda que a “Ecomadeiras” venha a efetuar relativamente aos prédios objeto do presente 

protocolo, obrigando-se a “Ecomadeiras”, caso tal venha a suceder, a comunicar àquele todos 

os elementos sobre o hipotético negócio. ---------------------------------------------------------------

---- 7 - O “Município de Nelas” apenas não terá preferência caso a “Ecomadeiras” venda o(s) 

referido(s) prédio(s) a uma sociedade que tenha consigo uma relação empresarial dentro do 

mesmo grupo, direta ou indiretamente. ------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 3.ª - Acessos ---------------------------------------------------------------------------------

---- O “Município de Nelas” compromete-se a criar condições de acesso ao terreno onde se 

vier a construir a unidade da “Ecomadeiras”, por forma a que terreno fique compatível com a 

pretendida construção. -------------------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 4.ª - Água, eletricidade e comunicações -------------------------------------------------

---- As instalações de água e eletricidade estão devidamente asseguradas e incluídas nos 

acessos às infraestruturas de esgotos, águas pluviais e comunicações. -----------------------------

---- Cláusula 5.ª - Apoio à contratação ------------------------------------------------------------------

---- 1 - Pelo presente protocolo e conforme o preceituado no artigo 5.º, n.º6, alínea a) do 

Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, o 

“Município de Nelas” compromete-se a atribuir à “Ecomadeiras” um apoio de 250,00€ 

(duzentos e cinquenta euros) por cada posto de trabalho líquido criado nas novas instalações, 
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através do recurso ao contrato de trabalho a tempo inteiro, com duração não inferior a três 

anos, incluindo renovações, a contar da data da concessão do apoio, sendo este o período de 

tempo considerado para avaliação do caráter líquido da criação do posto de trabalho. -----------

---- 2 - A liquidação do incentivo será feita de acordo com o disposto no artigo 11.º do 

Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, 

sendo que a liquidação do apoio poderá ser feita em tranches, mediante requerimento da 

“Ecomadeiras”, podendo o pagamento ocorrer em qualquer fase do investimento em curso, 

mediante informação circunstanciada sobre o cumprimento dos objetivos do incentivo 

expressos no referido regulamento, podendo ser exigida garantia do montante do pagamento, 

garantia essa cuja pertinência será apreciada pela Câmara Municipal, sempre mediante 

decisão devidamente fundamentada. ---------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 6.ª - Recrutamento e seleção de recursos humanos ------------------------------------

---- 1 - O “Município de Nelas” dará todo o apoio, através dos seus serviços próprios, no 

recrutamento e seleção dos trabalhadores a contratar, em colaboração com o departamento 

respetivo da “Ecomadeiras” e sem prejuízo da liberdade desta em contratar ou não, e em que 

termos, qualquer trabalhador. -----------------------------------------------------------------------------

---- 2 - A “Ecomadeiras” obriga-se a entregar ao “Município de Nelas”, de seis em seis meses, 

o quadro de pessoal devidamente certificado e atualizado, até que se completem três anos 

sobre a atribuição do incentivo. --------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 7.ª - Revisão do protocolo -----------------------------------------------------------------

---- Qualquer alteração ou adaptação ao presente protocolo carece de prévio acordo de ambas 

as partes, a prestar por escrito. ----------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 8.ª – Acompanhamento --------------------------------------------------------------------

---- 1 - As partes obrigam-se a reunir trimestralmente ao seu mais alto nível entre Presidente 

da Câmara e Vereadores em permanência e Administração da empresa para acompanhamento 

e apreciação das medidas de cooperação acordadas, encetadas e desenvolvidas, garantindo as 

condições para o eventual ajustamento e/ou incremento mútuo, tendo em vista a melhoria da 

defesa dos interesses que a cada entidade cabe. --------------------------------------------------------

---- 2 - As partes obrigam-se mutuamente ao dever de reserva quanto ao desenvolvimento do 

conjunto de direitos e obrigações agora assumidos, sem prejuízo do conhecimento dos órgãos 

e entidades próprios das Partes, devendo cooperar também e obter prévio acordo na utilização 

pública e/ou publicitária da cooperação ora encetada. ------------------------------------------------

---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente protocolo com todas as suas 

condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 

nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------

---- E por estarem de acordo vão assinar as partes, em dois exemplares.” -------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que, como resulta da planta também, que está como Anexo 

V ao Protocolo que está para análise, trata-se de um bocado de terreno confinante com a 

Estrada Nacional n.º 234, ao lado do antigo Indiferente, do Pavilhão do antigo Indiferente, 

para norte. Acha que é, facilmente, identificável. Em frente fica a empresa Covercar, em 

frente, para nascente, fica a empresa Covercar. E, portanto, a empresa Ecomadeiras fez um 

pedido para instalação de um pavilhão que se destina a atividade de comércio, indústria e 

serviços. E, portanto, a empresa Ecomadeiras, felizmente, é uma empresa que todos conhecem 

e bem, que tem desenvolvido uma grande e boa atividade, não só no Município de Nelas, mas 

também em Municípios como Mangualde e Tondela. E tem dado emprego a muita gente. E, 
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portanto, é das boas empresas do nosso Concelho e da Freguesia de Canas de Senhorim. E 

pretende expandir a sua atividade. Dar-lhe mais visibilidade. O que é excelente. E, portanto, a 

Câmara, recentemente, desbloqueou esta situação destes terrenos que estão aqui, estes três 

terrenos. Havia aqui um bocado de terreno, que era do Senhor Manuel, que a Câmara acabou 

por comprar, que eram, cria que 2.600 m2, à volta disso. E, portanto, foi possível dividirem 

estes terrenos que dão frente para a E. N. n.º 234, em ceder uma parte do terreno à empresa 

Metalomecânica Aguieira, a quem a Câmara vai ceder 24 m2 de extensão para ampliação, 

para construir uma nova nave. Ceder 3.149 m2 a uma outra empresa, portanto, com frente 

também para a E.N. n.º 234. E ceder este lote de 3.429 m2 a uma outra empresa que é esta 

Ecomadeiras, nas condições habituais constantes do Regulamento de Apoio ao Crescimento e 

Sustentabilidade Económica e da Empregabilidade Local, que são os constantes da 

documentação que foi remetida aos Senhores Vereadores. Perguntou se algum dos Senhores 

Vereadores se queria pronunciar relativamente a este protocolo. ------------------------------------ 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo de Promoção do 

Crescimento e Sustentabilidade Económica e da Empregabilidade Local a celebrar entre o 

“Município de Nelas” e “Ecomadeiras, Unipessoal, Ld.ª”, atrás descrita, bem como autorizou 

a celebração da respetiva escritura. --------------------------------------------------------------------- 

2.2.PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO E 

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E DA EMPREGABILIDADE LOCAL ENTRE 

O “MUNICÍPIO DE NELAS” E “AUTOPROMAQ, LD.ª” – APROVAÇÃO  

---- Presente a proposta de Protocolo de Promoção do Crescimento e Sustentabilidade 

Económica e da Empregabilidade Local a celebrar entre o “Município de Nelas” e 

“Autopromaq, Ld.ª” que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------

---- “PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO E 

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E DA EMPREGABILIDADE LOCAL ENTRE O 

“MUNICÍPIO DE NELAS” E “AUTOPROMAQ, LDA.” -------------------------------------------

---- Entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1.º “MUNICÍPIO DE NELAS”, titular do NIPC 506 834 166, com sede no Largo do 

Município, 3520-001 Nelas, representado, nos termos legais, pelo Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, como Primeiro Outorgante e adiante designado 

“Município de Nelas”, E -----------------------------------------------------------------------------------

---- 2.º “AUTOPROMAQ, LDA.”, titular do NIPC 516 129 031, com sede na Rua Dr. 

Diamantino Henriques. Lote 11, 1.º Dt.º., 3520-098 Nelas, representada, nos termos legais, 

por ______, na qualidade de _______, como Segunda Outorgante e adiante designada 

“AUTOPROMAQ”; ----------------------------------------------------------------------------------------

---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- 1 - Que o “Município de Nelas” é responsável pela administração e gestão da área 

territorial do Concelho de Nelas, designadamente e com particular interesse para o presente 

Protocolo, das Zonas Industriais; -------------------------------------------------------------------------

---- 2 - Que o “Município de Nelas” dispõe de atribuições legalmente consagradas em matéria 

de promoção do desenvolvimento, conforme preceitua o artigo 23.º, n.º 2, alínea m) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - Que, nos termos do artigo 33.º, n.º1, alínea ff) da mesma Lei, compete à Câmara 

Municipal “promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal”, incluindo, em especial, a 
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definição e a criação de mecanismos de apoio à atividade empresarial, assim contribuindo 

para a modernização do tecido empresarial, para a fixação da população, sobretudo jovens e 

desempregados, tendo em vista a promoção da sustentabilidade económica e da 

empregabilidade local, sendo imperioso procurar, captar e manter o investimento no 

Concelho, por forma a, de um modo global, contribuir para uma melhoria do nível de vida dos 

seus munícipes e desenvolvimento social da população residente; ----------------------------------

---- 4 - Que a “AUTOPROMAQ” é uma empresa que presta serviços de manutenção e 

reparação de máquinas industriais, aluguer e venda de máquinas e equipamentos, tendo 

técnicos especializados que se deslocam para efetuar reparações no cliente, abrangendo 

praticamente toda a zona norte do país; -----------------------------------------------------------------

---- 5 - Que a “AUTOPROMAQ” pretende criar uma oficina, stand e loja de venda de peças e 

acessórios para máquinas industriais e terraplanagem; ------------------------------------------------

---- 6 - Que, para tal, a “AUTOPROMAQ” necessita de um terreno com, aproximadamente, 

3000 m2, pelo que solicitou ao “Município” a cedência de um lote que permita o avanço do 

projeto (Anexo I); ------------------------------------------------------------------------------------------

---- 7 - Que o “Município de Nelas” é proprietário dos prédios rústicos inscritos na matriz sob 

os artigos 8852 e 8854, ambos da freguesia de Canas de Senhorim, concelho de Nelas, melhor 

identificados na planta em anexo a cor amarela (Anexos II a IV); ----------------------------------

---- 8 - Que o Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município 

de Nelas entrou em vigor no dia 21 de julho de 2015; ------------------------------------------------

---- 9 - Que o referido Regulamento define as formas e regras de apoio a conceder a 

iniciativas empresariais económicas de interesse municipal desenvolvidas no Concelho de 

Nelas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 10 - Que o projeto da empresa “AUTOPROMAQ” é de interesse municipal, porquanto 

visa a promoção e a realização de uma atividade económica de que resulta desenvolvimento 

para o Concelho; --------------------------------------------------------------------------------------------

---- 11 - Que a boa-fé e o crédito mútuo são valores e princípios presentes nas negociações e 

compromissos assumidos entre as partes e que estarão presentes no esclarecimento e 

interpretação de todas as dúvidas e na integração de todas as lacunas, bem como no 

comportamento futuro das partes; ------------------------------------------------------------------------

---- 12 - Que o presente protocolo foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Nelas, realizada em ____ de _______ de 2021; --------------------------------------------------------

---- É celebrado o presente protocolo que se rege pelos considerandos supra e ainda pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 1.ª – Objeto ----------------------------------------------------------------------------------

---- O presente protocolo tem por objeto definir as formas e regras de apoio a conceder pelo 

“Município de Nelas” à empresa “AUTOPROMAQ” no âmbito do projeto de criação de uma 

oficina, stand e loja de venda de peças e acessórios para máquinas industriais e terraplanagem. 

---- Cláusula 2.ª - Terrenos e preços ---------------------------------------------------------------------

---- 1 - Pelo presente protocolo, o “Município de Nelas” compromete-se a vender à 

“AUTOPROMAQ”, em regime de propriedade plena e livre de qualquer ónus ou encargo, os 

prédios rústicos inscritos na matriz sob os artigos 8852 e 8854, ambos da freguesia de Canas 

de Senhorim, concelho de Nelas. -------------------------------------------------------------------------

---- 2 - O preço acordado para a compra e venda é de 0,50€ (cinquenta cêntimos) por metro 

quadrado de terreno, no âmbito da política de apoio ao investimento que está em prática no 
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Município de Nelas e regulamentada, e será pago na data da celebração do contrato definitivo 

referente à alienação. ---------------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - O “Município de Nelas”, caso se concretize a aquisição prevista nos números 

anteriores, obriga-se a realizar a transmissão da posse e da propriedade dos prédios objeto do 

presente protocolo no prazo máximo de 90 dias, após a solicitação da “AUTOPROMAQ”. ----

---- 4 - Relativamente à existência de cláusulas de reversão vigora o princípio resultante do 

disposto no artigo 4.º, n.º 7 do Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de 

Emprego do Município de Nelas, nos termos do qual “a cedência de terrenos referida na 

alínea g) do n.º2 será, em regra, acompanhada da prestação da garantia de uma cláusula de 

reversão e direito de preferência a favor do Município de Nelas durante três anos, período 

durante o qual, no espaço cedido, o projeto tem de estar concretizado/instalado e a laborar”. --

---- 5 - Toda e qualquer construção ou utilização que a “AUTOPROMAQ” vier a executar 

no(s) prédio(s) objeto do presente Protocolo deverão estar conformes com a legislação em 

vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 6 - O “Município de Nelas” reserva para si o direito de preferência sobre uma eventual 

venda que a “AUTOPROMAQ” venha a efetuar relativamente aos prédios objeto do presente 

protocolo, obrigando-se a “AUTOPROMAQ”, caso tal venha a suceder, a comunicar àquele 

todos os elementos sobre o hipotético negócio. --------------------------------------------------------

---- 7 - O “Município de Nelas” apenas não terá preferência caso a “AUTOPROMAQ” venda 

o(s) referido(s) prédio(s) a uma sociedade que tenha consigo uma relação empresarial dentro 

do mesmo grupo, direta ou indiretamente. --------------------------------------------------------------

---- Cláusula 3.ª - Acessos  -------------------------------------------------------------------------------- 

---- O “Município de Nelas” compromete-se a criar condições de acesso ao terreno onde se 

vier a construir a unidade da “AUTOPROMAQ”, por forma a que terreno fique compatível 

com a pretendida construção. -----------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 4.ª - Água, eletricidade e comunicações -------------------------------------------------

---- As instalações de água e eletricidade estão devidamente asseguradas e incluídas nos 

acessos às infraestruturas de esgotos, águas pluviais e comunicações. -----------------------------

---- Cláusula 5.ª - Apoio à contratação ------------------------------------------------------------------

---- 1 - Pelo presente protocolo e conforme o preceituado no artigo 5.º, n.º6, alínea a) do 

Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, o 

“Município de Nelas” compromete-se a atribuir à “AUTOPROMAQ” um apoio de 250,00€ 

(duzentos e cinquenta euros) por cada posto de trabalho líquido criado nas novas instalações, 

através do recurso ao contrato de trabalho a tempo inteiro, com duração não inferior a três 

anos, incluindo renovações, a contar da data da concessão do apoio, sendo este o período de 

tempo considerado para avaliação do caráter líquido da criação do posto de trabalho. -----------

---- 2 - A liquidação do incentivo será feita de acordo com o disposto no artigo 11.º do 

Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego do Município de Nelas, 

sendo que a liquidação do apoio poderá ser feita em tranches, mediante requerimento da 

“AUTOPROMAQ”, podendo o pagamento ocorrer em qualquer fase do investimento em 

curso, mediante informação circunstanciada sobre o cumprimento dos objetivos do incentivo 

expressos no referido regulamento, podendo ser exigida garantia do montante do pagamento, 

garantia essa cuja pertinência será apreciada pela Câmara Municipal, sempre mediante 

decisão devidamente fundamentada. ---------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 6.ª - Recrutamento e seleção de recursos humanos ------------------------------------
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---- 1 - O “Município de Nelas” dará todo o apoio, através dos seus serviços próprios, no 

recrutamento e seleção dos trabalhadores a contratar, em colaboração com o departamento 

respetivo da “AUTOPROMAQ” e sem prejuízo da liberdade desta em contratar ou não, e em 

que termos, qualquer trabalhador. ------------------------------------------------------------------------

---- 2 - A “AUTOPROMAQ” obriga-se a entregar ao “Município de Nelas”, de seis em seis 

meses, o quadro de pessoal devidamente certificado e atualizado, até que se completem três 

anos sobre a atribuição do incentivo. --------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 7.ª - Revisão do protocolo 

Qualquer alteração ou adaptação ao presente protocolo carece de prévio acordo de ambas as 

partes, a prestar por escrito. -------------------------------------------------------------------------------

---- Cláusula 8.ª – Acompanhamento --------------------------------------------------------------------

---- 1 - As partes obrigam-se a reunir trimestralmente ao seu mais alto nível entre Presidente 

da Câmara e Vereadores em permanência e Administração da empresa para acompanhamento 

e apreciação das medidas de cooperação acordadas, encetadas e desenvolvidas, garantindo as 

condições para o eventual ajustamento e/ou incremento mútuo, tendo em vista a melhoria da 

defesa dos interesses que a cada entidade cabe. --------------------------------------------------------

---- 2 - As partes obrigam-se mutuamente ao dever de reserva quanto ao desenvolvimento do 

conjunto de direitos e obrigações agora assumidos, sem prejuízo do conhecimento dos órgãos 

e entidades próprios das Partes, devendo cooperar também e obter prévio acordo na utilização 

pública e/ou publicitária da cooperação ora encetada. ------------------------------------------------

---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente protocolo com todas as suas 

condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 

nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------

---- E por estarem de acordo vão assinar as partes, em dois exemplares.” -------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que a empresa Autopromaq, Ld.ª. é, crê, a empresa que se 

vai instalar ao lado. Portanto, naturalmente, ele, Senhor Presidente, esqueceu-se de dizer há 

bocadinho que estas cedências estão condicionadas às cláusulas habituais de salvaguarda da 

Câmara, da condição de construção e entrada em funcionamento no prazo de 3 anos, cláusula 

de reversão. E direito de preferência a favor do Município no caso de alienação do espaço. 

Portanto, esta empresa Autopromaq, Ld.ª visa, como consta dos Considerando 4, 5 e 6, a 

páginas 2 – “4 - Que a “AUTOPROMAQ” é uma empresa que presta serviços de manutenção 

e reparação de máquinas industriais, aluguer e venda de máquinas e equipamentos, tendo 

técnicos especializados que se deslocam para efetuar reparações no cliente, abrangendo 

praticamente toda a zona norte do país; 5 - Que a “AUTOPROMAQ” pretende criar uma 

oficina, stand e loja de venda de peças e acessórios para máquinas industriais e terraplanagem; 

6 - Que, para tal, a “AUTOPROMAQ” necessita de um terreno com, aproximadamente, 3000 

m2, pelo que solicitou ao “Município” a cedência de um lote que permita o avanço do 

projeto.” Portanto, a intenção é esta. Portanto, é uma empresa já constituída e acha que já está 

a funcionar. Até tem sede aqui em Nelas, na Rua Dr. Diamantino Henriques. Perguntou se 

algum dos Senhores Vereadores pretendia pronunciar-se sobre a cedência deste lote que é 

contíguo àquele que acabaram de ceder no ponto anterior. ------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo de Promoção do 

Crescimento e Sustentabilidade Económica e da Empregabilidade Local a celebrar entre o 

“Município de Nelas” e “Autopromaq, Ld.ª”, atrás descrita, bem como autorizou a celebração 

da respetiva escritura. --------------------------------------------------------------------------------------
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2.3. CEDÊNCIA DOS ARTIGOS N.º 8842, 8843 E 8846, DA FREGUESIA DE CANAS 

DE SENHORIM, À EMPRESA AMAISHOUSE, LD.ª, NA SEQUÊNCIA DO 

PROTOCOLO DE PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

ECONÓMICA E DA EMPREGABILIDADE LOCAL JÁ APROVADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE NELAS E A REFERIDA EMPRESA EM REUNIÃO ORDINÁRIA 

PÚBLICA DE 29 DE MAIO DE 2019 – APROVAÇÃO    
---- Presente a informação interna n.º 367, datada de 22 de janeiro de 2021, da Unidade 

Orgânica de Finanças e Património Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------

---- “Cedência dos artigos n.º 8842, 8843 e 8846 na Freguesia de Canas de Senhorim à Firma 

AMAISHOUSE Ld.ª  --------------------------------------------------------------------------------------

---- Em reunião de 29 de maio de 2019 foi aprovado protocolo de promoção do Crescimento e 

Sustentabilidade Económica e da Empregabilidade Local entre o “Município de Nelas” e 

“Amaishouse Lda.”, para cedência de um lote de terreno com área à volta de 3.000 m2 a 

5.000m2 para a implantação da sua unidade industrial. -----------------------------------------------

---- - Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------

---- No âmbito do protocolo aprovado, para efeitos de escritura e instalação da firma 

Amaishouse Lda. na Zona Industrial de Nelas, cabe informar que é possível a realização de 

escritura dos artigos rústicos 8842, 8843 e 8846, sitos ao “Vale do Gamaio” na Freguesia de 

Canas de Senhorim, pelo valor total de 1.887,50€, conforme as condições presentes no n.º 2 

alínea g) e n.º 7 do Artigo 4.º do regulamento de Apoio ao Investimento e Criação de 

Emprego do Município de Nelas com a firma acima indicada. --------------------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” ------------------------------------------------ 

---- O Senhor Presidente afirmou que cria que esta cedência já tinha vindo aqui à reunião de 

Câmara em termos genéricos, da empresa Amaishouse, Ld.ª, que é uma empresa que está a 

funcionar, crê que num pavilhão ao lado da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, do 

Senhor que tinha lá uma fábrica de confeções. E, portanto, esta empresa Amaishouse, Ld.ª, 

aliás, já cá veio esse protocolo. Está aqui. É uma empresa que se dedica, nos termos do 

Considerando 5, que consta à página 13 da ata: “Que a “Amaishouse” se dedica à construção 

e reabilitação de edifícios habitacionais e pavilhões industriais em LSF, possuindo uma 

equipa técnica própria que permite a modelação e dimensionamento das soluções”. E, no 

Considerando 4: “Que a “Amaishouse” é uma empresa de construção civil em estruturas 

metálicas, mais concretamente em aço leve trabalhando com estruturas pré-fabricadas (Light 

Steel Framing – LSF).” E, portanto, na altura não se concretizou. Disse-se que era na Zona 

Industrial. E está-se a concretizar agora. E, portanto, para se situarem, quem sobe o 

arruamento interior da Zona Industrial da Ribeirinha, é o lote logo a seguir à empresa 

Covercar. Portanto, quem sobe o arruamento tem a empresa Covercar do lado esquerdo. É um 

lote logo a seguir à empresa Covercar, com a área de 3.775 m2. E que, portanto, vai ser agora 

nivelado. As cotas já estão estabelecidas também. A Câmara tem todo este loteamento cotado. 

E é para se fazer a venda também nas condições habituais, aliás, nos termos protocolados, que 

o empresário esteve aqui, quer era o Senhor Eng.º Fernando. Portanto, relativamente a esta 

cedência destes artigos matriciais, perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria 

pronunciar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência dos artigos n.º 8842, 8843 e 

8846, da Freguesia de Canas de Senhorim, à empresa Amaishouse, Ld.ª, na sequência do 

Protocolo de Promoção do Crescimento e Sustentabilidade Económica e da Empregabilidade 
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Local, já aprovado entre o Município de Nelas e a referida empresa em reunião ordinária 

pública de 29 de maio de 2019, nos termos da informação interna n.º 367, datada de 22 de 

janeiro de 2021, da Unidade Orgânica de Finanças e Património Municipal, atrás descrita, 

bem como autorizou a celebração da respetiva escritura. -------------------------------------------- 

  

3 – DIVERSOS 

 

3.1.REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE. PEDIDO DE 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO – REQUERENTES: ANTÓNIO MANUEL 

LOUREIRO DA COSTA E CARLA MANUELA DOS SANTOS FERREIRA C. 

COSTA– APROVAÇÃO  

---- Presente um requerimento de António Manuel Loureiro da Costa e Carla Manuela dos 

Santos Ferreira C. Costa solicitando a atribuição do incentivo à natalidade pelo nascimento do 

seu filho, no dia … de dezembro de 2020. --------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que o ponto seguinte, 3.1, era referente ao Regulamento de 

Incentivo à Natalidade. Perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar em 

relação a este assunto, de acordo com a informação dos Serviços Técnicos. ----------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido dos requerentes António Manuel 

Loureiro da Costa e Carla Manuela dos Santos Ferreira C. Costa referente à atribuição do 

incentivo à natalidade pelo nascimento do seu filho, no dia … de dezembro de 2020. -----------

3.2.REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE. PEDIDO DE 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO – REQUERENTE: CARLA MARINA MARQUES 

COELHO – APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento de Carla Marina Marques Coelho solicitando a atribuição do 

incentivo à natalidade pelo nascimento do seu filho, no dia … de dezembro de 2020. ----------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que este ponto 3.2 era também no sentido do deferimento, 

de acordo com a informação dos Serviços Técnicos. -------------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da requerente Carla Marina 

Marques Coelho referente à atribuição do incentivo à natalidade pelo nascimento do seu filho, 

no dia … de dezembro de 2020. -------------------------------------------------------------------------- 

3.3.PROPOSTA DE ALTERAÇÃO (4.ª ALTERAÇÃO) AO REGULAMENTO DE 

INCENTIVO À NATALIDADE NO MUNICÍPIO DE NELAS – ADITAMENTO DO 

ARTIGO 9.º - B – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO – APROVAÇÃO  

---- Presente uma proposta de deliberação do Senhor Presidente da Câmara, datada de 15 de 

janeiro de 2021, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------

---- “PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO ----------------------------------------------------------------

---- Proposta de alteração (4.ª alteração) ao Regulamento de Incentivo à Natalidade no 

Município de Nelas - aditamento do artigo 9.º-B ------------------------------------------------------

---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------

---- I - O quadro da emergência de saúde pública de âmbito internacional e pandemia causada 

pela doença COVID-19, declaradas pela Organização Mundial de Saúde, o Governo tem 

vindo a aprovar medidas excecionais e temporárias de resposta económica e social, 

designadamente as constantes do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua atual 

redação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- II - Que a família constitui, no atual contexto socioeconómico, um espaço privilegiado de 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
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realização pessoal e se debate com limitações de disponibilidade de recursos, constituindo 

deveres das entidades públicas a cooperação, o apoio e incentivo ao papel insubstituível que a 

mesma desempenha na sociedade; -----------------------------------------------------------------------

---- III - Que muitas famílias estão a ser afetadas pela grave situação que atualmente 

vivenciamos, com repercussões na sua vida familiar, nomeadamente com perdas de 

rendimentos resultantes de desemprego, lay-off; ------------------------------------------------------

---- IV - O interesse do Município em promover incentivos específicos que conduzam, por um 

lado, ao aumento da natalidade e, por outro, à melhoria das condições de vida de jovens 

famílias no Concelho; --------------------------------------------------------------------------------------

---- Propõe-se a seguinte alteração (4.ª alteração) ao Regulamento de Incentivo à Natalidade 

no Município de Nelas: ------------------------------------------------------------------------------------

---- «Artigo 9.º-B - Apoio excecional a conceder no ano de 2021 -----------------------------------

---- 1 - Durante o ano de 2021, e como medida excecional resultante da pandemia, os 

agregados familiares cujo rendimento per capita seja inferior a 50% do Indexante dos Apoios 

Sociais, ou seja, inferior a 219,40€ (duzentos e dezanove euros e quarenta cêntimos), irão ter 

um acréscimo ao incentivo referido no artigo 9.º no valor de 1.000,00€ (mil euros). ------------

---- 2 - Para o efeito, e além, da documentação referida no artigo 5.º, as famílias deverão 

apresentar a declaração de rendimentos referente ao ano de 2020. ----------------------------------

---- 3 - Deferido o pedido de atribuição do incentivo, o montante do acréscimo excecional de 

1.000,00€ (mil euros), revestirá a seguinte forma: -----------------------------------------------------

---- a) Reembolso de despesas até ao valor de 1.000,00€ (mil euros), durante o primeiro ano 

de vida da criança ou primeiro ano da adoção, efetuadas em estabelecimentos comerciais na 

área do Município de Nelas, mediante apresentação de documento(s) comprovativo(s) da 

realização da despesa em bens e/ou serviços considerados indispensáveis ao desenvolvimento 

da criança, nomeadamente frequência de creche ou similar, consultas médicas, medicamentos, 

artigos de higiene, puericultura, mobiliário, equipamento, alimentação, vestuário e calçado ---

---- 4 - A presente medida tem efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2021.». -----------------------

---- Nestes termos, os agregados familiares cujo rendimento per capita seja inferior a 50% do 

Indexante dos Apoios Sociais, ou seja, inferior a 219,40€, poderão beneficiar de um total de 

2.000,00€, sendo que 1.750,00€ (mil setecentos e cinquenta euros) corresponderão a despesas 

efetuadas em estabelecimentos comerciais da área do Município de Nelas. -----------------------

---- Para que o apoio às famílias possa ser distribuído equitativamente e de uma forma 

transparente, é necessário estabelecer critérios e normas que obedeçam ao primado da Lei, 

sendo que o Município, neste caso particular, baseado na urgência, de uma ajuda célere e 

imediata às famílias, lança mão da atribuição da eficácia retroativa que resulta da aplicação, à 

contrario sensu, do artigo 141.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, doravante designado CPA, ou seja, não estando em 

causa um regulamento que imponha deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções que 

causem prejuízos ou restrinjam direitos ou interesses legalmente protegidos, decide-se atribuir 

efeitos retroativos à data de 1 de janeiro de 2021, a submeter, sob proposta da Câmara 

Municipal, a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal em fase posterior. ---------------

---- Neste âmbito, justificado pelo ponderoso interesse público, assente na atuação das 

entidades públicas, nomeadamente do Município, dispensa-se, ainda, a fase de audiência dos 

interessados nos termos estipulados na alínea a) do n.º 3 do artigo 100.º do CPA.” -------------- 
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---- O Senhor Presidente afirmou que, durante o ano de 2020, esta proposta foi também 

trazida à Câmara e depois levada à Assembleia Municipal, vigorava era só para o ano de 

2020. E, portanto, era uma majoração para os agregados familiares cujo rendimento per capita 

seja inferior a 50% do Indexante de Apoios Sociais e que terão um acréscimo de mais 

1.000,00 euros. E o que se pretende é que esse aumento de mais 1.000,00 euros, além dos 

1.000,00 euros, que já constitui o incentivo normal de apoio à natalidade, se prolongue para o 

ano de 2021. Naturalmente, depende desta condição de recursos. Não é uma atribuição 

automática como são os 1.000.00 euros. Mas, os mais 1.000,00 euros dependem da condição 

de recursos. E, portanto, é para retomarem, para 2021, também esta proposta. Perguntou se 

algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar. ------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação do Senhor 

Presidente da Câmara, datada de 15 de janeiro de 2021, atrás descrita, referente à 4.ª alteração 

ao Regulamento de Incentivo à Natalidade no Município de Nelas – Aditamento do artigo 9.º 

- B, a qual deverá ser presente a uma sessão da Assembleia Municipal, para aprovação, 

ficando esta deliberação com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2021. --------------------------- 

3.4 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO 

DIGNITUDE E O MUNICÍPIO DE NELAS – ALTERAÇÃO – APROVAÇÃO   

---- Presente uma alteração ao Protocolo de Colaboração celebrado entre a Associação 

Dignitude e o Município de Nelas, que a seguir transcreve: ------------------------------------------

---- “ALTERAÇÃO – ANEXO - (Cláusula Sétima do Protocolo de colaboração celebrado 

entre a Associação Dignitude e o Município de Nelas) -----------------------------------------------

---- Por acordo entre as partes, o Artigo 3.º (Condições de recurso) do Anexo previsto na 

Cláusula Sétima do Protocolo de colaboração celebrado entre a Associação Dignitude e o 

Município de Nelas, em 2 de junho de 2020, passará a ter a seguinte redação, produzindo a 

presente alteração efeitos à data da celebração do mencionado Protocolo. -------------------------

---- Artigo 3.º (Condições de recurso) -------------------------------------------------------------------

---- É condição de recursos do agregado familiar para atribuição da comparticipação solidária 

do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento ao abrigo do Protocolo: --------------------

---- Todos os agregados familiares cuja capitação seja inferior a 50% do Indexante dos Apoios 

Sociais (IAS), mais concretamente 219,40€ (IAS 2020 = 438,81€). --------------------------------

---- O Cálculo do Rendimento Familiar per capita para efeitos de apoio no âmbito do 

Programa abem: Rede Solidária do Medicamento deve obedecer à seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

 

---- 1. Agregado familiar – são consideradas elementos do agregado familiar, as pessoas que 

vivam em economia comum e que tenham entre si os seguintes laços: -----------------------------

---- a) Cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto há mais de dois anos; --------------

---- b) Parentes e afins maiores em linha reta e em linha colateral, até ao 3º grau; ----------------

---- c) Parentes e afins menores em linha reta e linha colateral; -------------------------------------

---- d) Adotados restritamente e os menores confiados administrativamente ou judicialmente a 

RPC = R-D / N 
Sendo: 
RPC = Rendimento “per capita”; 
R = Rendimento global do agregado familiar; 
D = Despesas fixas do agregado; 
N = Nº de Elementos do agregado familiar. 
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algum dos elementos do agregado familiar; ------------------------------------------------------------

---- e) Beneficiários institucionalizados não são elegíveis para o programa. -----------------------

---- 2. Rendimento Global do agregado familiar – são consideradas as seguintes categorias de 

rendimentos: -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- a) Rendimentos do trabalho dependente e independente; ----------------------------------------

---- b) Rendimentos de capitais e prediais; --------------------------------------------------------------

---- c) Pensões, incluindo as pensões de alimentos; ----------------------------------------------------

---- d) Prestações sociais (todas exceto as prestações por encargos familiares, por deficiência e 

por dependência); -------------------------------------------------------------------------------------------

---- e) Subsídios de renda de casa ou outros apoios públicos à habitação, com caracter regular. 

---- 3. Despesas fixas do agregado familiar – O somatório do valor das despesas fixas mensais 

do agregado familiar não pode ultrapassar o teto máximo de 35% do valor do rendimento 

mensal do agregado familiar. Para efeitos de cálculo, são consideradas as despesas mensais 

com carácter permanente e indispensável para o agregado, nomeadamente: ----------------------

---- a. Despesas fixas com habitação, devidamente comprovados com habitação permanente, 

(renda ou crédito habitação); ------------------------------------------------------------------------------

---- b. Despesas de água, eletricidade e gás (definidas conforme Tabela Anexo); ---------------- 

Tipo de 

despesas 

Valor de 

referência 

máxima 

N.º pessoas 

agregado 

familiar 

% de 

afetação 

Água €10,00 

1.º 100 % 

2.º 75 % 

3.º ou mais 50 % 

Luz €25,00 

1.º 100 % 

2.º 75 % 

3.º ou mais 50 % 

Gás €20,00 

1.º 100 % 

2.º 75 % 

3.º ou mais 50 % 

 

 ----- *Os valores de referência máxima são cumulativos, em relação à percentagem de 

afetação e em conformidade com o número de elementos presente.” ------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que a Câmara tinha, no protocolo celebrado com a 

Associação Dignitude, com o Programa Abem, que os agregados familiares, cuja capitação 

seja inferior a 25% do Indexante de Apoio Social, mais concretamente, era o valor que lá 

estava, teriam direito ao apoio no âmbito do Regulamento. Ora, isto gerou que só cerca de 9 

agregados familiares é que tivessem apresentado candidatura. E, portanto, é muito restritivo o 

Indexante de Apoio Social, reduzido a 25% do Indexante de Apoio Social. E, portanto, o que 

lhes dizem da Associação Dignitude é que a generalidade dos Municipios é o Indexante de 

Apoio Social, a capitação seja 50%. E, portanto, é isso que o Executivo está a propor, no 
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sentido de aumentar o universo das pessoas que possam ter acesso ao apoio na aquisição de 

medicamentos para este ano de 2021, em consonância com aquilo que constitui a 

generalidade. Aliás, a Câmara tinha apertado a malha já de forma propositada porque não 

sabia a dimensão que podia atingir, porque isto implica um pagamento de 100,00 euros por 

cada Membro do Agregado Familiar beneficiário. Mas, o Executivo já tem a noção de que o 

critério muito apertado exclui demasiado o benefício, ou o universo das pessoas que a Câmara 

queria abranger. E, portanto, trás aquilo um alargamento do critério no sentido de abranger o 

máximo de pessoas possível. Perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria 

pronunciar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do Artigo 3.º (Condições de 

recurso) do Anexo previsto na Cláusula Sétima do Protocolo de colaboração celebrado entre a 

Associação Dignitude e o Município de Nelas, em 2 de junho de 2020, atrás descrita. ---------- 

3.5.FUNDO ESPECIAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL – CONTINUIDADE - 

CONHECIMENTO  

---- Presente a informação interna n.º 31, datada de 05 de janeiro de 2021, da Unidade 

Orgânica de Desenvolvimento Social, Emprego e Saúde, que a seguir se transcreve: ------------

---- “Fundo Especial de Emergência Social – continuidade ------------------------------------------

---- Considerando a proposta da criação de um Fundo Especial de Emergência Social para 

apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade social aprovado na reunião de Câmara 

realizada no dia 29 de abril de 2020, de acordo com a Lei n.º 06/2020 de 10 de abril, solicito a 

V. Ex.ª se digne autorizar ou não a continuidade da medida atrás mencionada no ano de 2021 

para que se possa continuar a conceder o apoio alimentar às famílias identificadas pelo 

Serviço e Juntas de Freguesia, entre outras, que foi dado desde junho de 2020 assim como 

aquisição de bens/equipamentos de 1.ª necessidade. --------------------------------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração de V. Ex.ª.” -------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que era dada a informação de que a criação de um Fundo 

Especial de Emergência Social para apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade social 

aprovado na reunião de Câmara realizada no dia 29 de abril de 2020, está aqui a ser dada 

informação pela Técnica Superior de Serviço Social, a pedir autorização que essa medida 

continue para 2021, no sentido de continuar a conceder o apoio alimentar às famílias 

identificadas pelo Serviço e Juntas de Freguesia, entre outras, que foi dado desde junho de 

2020 assim como aquisição de bens/equipamentos de 1.ª necessidade. Ele, Senhor Presidente, 

pôs ali: Concordo. Mas falta-lhe pôr aqui o Despacho, falta-lhe pôr aqui o fundamento legal, 

ao abrigo da qual isto é feito porque já há cobertura legal. Já há norma legal. E quando ela, 

Técnica Superior de Serviço Social, lhe pediu isto foi no dia 5 de janeiro e ele, Senhor 

Presidente, ainda não tinha ideia, ou estava para sair, ou já tinha saído, ou ainda não tinha 

conhecimento. Mas, também, para dar indicação aos Senhores Vereadores que ele, Senhor 

Presidente, já tem, que já há norma legal do Fundo de Emergência. Sabia que foi uma 

alteração que saiu à Lei n.º 1-A/2021 e que repôs em vigor, para 2021, todas as medidas de 

apoio social. Ele, Senhor Presidente, depois faz chegar aos Senhores Vereadores o 

fundamento legal deste Fundo Especial de Emergência Social. Portanto, estava dado 

conhecimento. Deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. ---------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que a única coisa que 

gostava de saber era se era possível, obviamente, sem referência nenhuma aos nomes, às 

pessoas, também não interessa isso. Mas era o acesso, de alguma forma, ao Fundo Especial de 
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Emergência Social, uma espécie de Relatório do ano de 2020. Obviamente, quando estiver 

pronto. Era só para, de alguma forma, ver os contributos, para ter uma perceção mais 

alargada, digamos assim, da forma como funcionou o Fundo Especial de Emergência Social 

em 2020. Nada mais do que isso. Sem nomes, obviamente. Mas, se for possível depois esses 

dados serem facultados, gostaria de ter acesso a eles. Obviamente que gostaria que o Fundo 

Especial de Emergência Social tivesse continuidade e reforço, apesar de ter sobre ele um 

conhecimento, completamente, favorável. --------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que era aqui um artigo. Mas, a maneira como isto foi gerido, 

o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral fica já com autorização para contactar a Senhora Dr.ª 

Isabel Rodrigues. E, portanto, a Senhora Dr.ª Isabel Rodrigues, nem ele, Senhor Presidente, 

sabia muito bem o nome das Famílias, quem são as Famílias. Agora, o que ele sabia é que 

eram cerca de, entre 36 a 40 Famílias, apoiadas, todos os meses, com cabazes, em maneira 

semelhante àquela que a Segurança Social apoia, com fornecedores da Zona de Nelas e da 

Zona de Canas de Senhorim. Esse Fundo está sempre dotado. Além disso, também no 

Mercadinho dos Produtos Agrícolas, a Câmara compra sempre, 250,00 ou 300,00 euros de 

bens hortícolas, seja fruta, seja couve, sejam produtos que se vendem no Mercado. E os vai 

distribuindo por essas Famílias. E, além disso, toda a gente que contacta os Serviços Sociais 

da Câmara, seja por via dos próprios Serviços Sociais da Câmara, seja por via do Número de 

Emergência da Universidade Sénior, que está disponível no site e no facebook, seja por 

qualquer outra via, ele, Senhor Presidente, sabe que, por exemplo, ainda anteontem, os 

Serviços Sociais foram à Lapa do Lobo dar apoio a uma Família para a qual foram alertados. 

E foi uma Equipa Multidisciplinar à Lapa do Lobo. Foram os Serviços Sociais, foi a 

Psicóloga. E, portanto, ele, Senhor Presidente, podia dizer ao Senhor Vereador Dr. Joaquim 

Amaral que nem ele próprio sabia. Só sabia que foram. Está o Fundo constituído. E, como já 

disse uma vez aqui na Câmara Municipal, instava cada um dos Senhores Vereadores a recorrer 

a esse Fundo que está criado. E, que, no Orçamento, consta lá com 100.000,00 euros. E, que 

não havia ninguém, nem nenhuma situação, seja do ponto de vista alimentar, seja do ponto de 

vista de qualquer necessidade básica, que haja necessidade de passar alguma privação no 

Concelho de Nelas. Se tiver um cano rôto, uma sanita partida, uma telha partida, uma 

intervenção dos Serviços Municipais, qualquer coisa que seja necessário a Câmara intervir. E, 

ele, Senhor Presidente, acha que também qualquer um dos Senhores Vereadores tem esse 

direito e acha que até essa responsabilidade, de fazer chegar aos Serviços. Podem-lhe fazer 

chegar a ele, por telemóvel, mensagem, watshap, messenger, que é, imediatamente, 

reencaminhado para os Serviços, que todos os Encarregados estão em permanência ao serviço 

da Câmara. Recebem, também, têm uma componente no salário em função dessa permanência 

ao serviço da Câmara, para ocorrer a qualquer uma dessas situações. E, portanto, há meios. E, 

portanto, não há necessidade nenhuma de nenhum Cidadão, de nenhum Municipe passar, seja 

de que natureza for, qualquer tipo de necessidade. E não é o Senhor Presidente da Câmara, 

nem é o Senhor Vereador, que lhe está a garantir isto. Isto são aqueles valores em que, ele, 

Senhor Presidente, acredita, os valores da Social-Democracia e do Socialismo. É tratar as 

pessoas sem lhes dar caridade. E dar-lhes proteção social em situação de necessidade. Em 

igualdade de oportunidades para toda a gente. E, portanto, qualquer um, até ele, Senhor 

Presidente, pode-lhe arder a casa e ter necessidade de lá irem os Bombeiros e de lá ir a 

Câmara Municipal dar-lhe apoio. E a Câmara e os Bombeiros têm que estar preparados para 

isso. E, portanto, quando for essa situação, ele, Senhor Presidente, não quer que ninguém lhe 
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dê caridade, mas que lhe dê apoio, numa estrutura social, em quem ele acha que todos eles 

acreditam, sejam Sociais-Democratas, Socialistas, ou Democratas-Cristãos. E, portanto, a 

caridade é própria do tempo do Salazar. A sua mãe é que conta que havia a sopa dos pobres, 

aqui ao lado da Câmara, em que se vinha para ali com uma malga buscar o caldo, ali. E a 

Câmara e ele, Senhor Presidente, aqui, à frente da Câmara, quando vê proatividade para o 

lado da caridade, fica até ofendido com a evolução que nós tivemos para o lado do 

desenvolvimento de mecanismos de igualdade social e de Proteção Social. É por isso, 

dirigindo-se ao Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral, que ele, Senhor Presidente, nem sabe. 

Ele sabe que funciona bem. Quer que funcione bem. Mas, nem quer saber a quem é que é 

dado o apoio. Quer é que seja dado o apoio a toda a gente. E quer que a Câmara esteja dotada 

dos meios financeiros, dos meios técnicos e operacionais para fazer chegar esse apoio. E, por 

isso, o Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral tem autorização, naturalmente. Ele, Senhor 

Presidente, vai telefonar à Senhora Dr.ª Isabel Rodrigues para o Senhor Vereador Dr. Joaquim 

Amaral, ou qualquer um dos Senhores Vereadores contactar os Serviços Sociais, ou qualquer 

um dos Serviços e saber como é que esse apoio é feito, com que critério é que é feito, sempre 

com aquele princípio norteado da necessidade e também do princípio da igualdade e 

proporcionalidade e não haver favorecimento porque toda a gente sabe aqui na Câmara que 

quando lhe chega ao conhecimento, a coisa que ele, Senhor Presidente, mais detesta é que o 

acusem de fazer algum favorecimento a alguém. E, portanto, se há alguma coisa para 

distribuir tem que se ir distribuindo, irmãmente, igualmente, por toda a gente. Portanto, está 

deferido esse requerimento do Senhor Vereador Dr. Joaquim Amaral. Que estivesse à vontade 

que ele, Senhor Presidente ia avisar a Senhora Dr.ª Isabel Rodrigues. Relativamente ao Fundo, 

está previsto, considera-se, legalmente, delegada no Presidente da Câmara a competência para 

a prestação de apoios às pessoas em situação de vulnerabilidade, prevista na alínea v), do n.º 

1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, naquele âmbito, enquanto lhes 

estejam associados ao combate à pandemia da doença COVID-19. Tais apoios podem ser 

concedidos, independentemente, da existência de Regulamento Municipal, ou de parceria com 

identidades competentes da Administração Central e com Instituições Particulares de 

Solidariedade Social. Isto vigora até 31 de dezembro de 2021. Crê, ele, Senhor Presidente, 

que isto aqui resulta do Decreto-Lei n.º 4-A/2021. Portanto, isto é nos termos: Concordo, nos 

termos do disposto no Decreto-Lei n.º 4-A/2021, de 15 de janeiro. Estava dado conhecimento. 

Não sabia se algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar relativamente a este 

conhecimento que está a ser dado referente ao Fundo Especial de Emergência Social. --------- 

---- A Câmara tomou conhecimento da continuidade do Fundo Especial de Emergência Social 

para apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, aprovado na reunião de Câmara 

realizada no dia 29 de abril de 2020, de acordo com a Lei n.º 06/2020 de 10 de abril, nos 

termos da informação interna n.º 31, datada de 05 de janeiro de 2021, da Unidade Orgânica de 

Desenvolvimento Social, Emprego e Saúde, atrás descrita. ------------------------------------------ 

3.6.PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURAÇÃO DA ÁGUA, 

SANEAMENTO E RESÍDUOS ATÉ AO FINAL DE MARÇO DE 2021 –APROVAÇÃO 

---- Presente um Despacho do Senhor Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: -------

---- “PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURAÇÃO DE ÁGUA ATÉ AO FINAL 

DE MARÇO DE 2021 (ao abrigo do disposto no art.º 2.º, nº1 da Lei 6/2020 de 10/04/2020, na 

redação do Decreto Lei 6-D/2021, de 15/01/2021) ---------------------------------------------------- 
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---- CORONAVÍRUS (COVID19) FATURAÇÃO DE ÁGUA, SANEAMENTO E 

RESÍDUOS --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Dr. José Manuel Borges da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Nelas, torna 

público que, na sequência da necessidade de continuidade da prestação de serviços públicos, 

em condições que garantam padrões de atendimento adequados ao contexto de combate à 

COVID-19 em que vivemos, acautelando a segurança dos cidadãos e trabalhadores, bem 

como garantindo um conjunto de medidas para apoiar as famílias, empresas e instituições do 

concelho afetadas pela pandemia e na sequência de proposta aprovada na reunião de Câmara 

Municipal de 27 de janeiro de 2021, comunica relativamente aos serviços de fornecimento de 

água, saneamento e resíduos: -----------------------------------------------------------------------------

---- a) A prorrogação dos prazos de pagamento das faturas de água, saneamento e resíduos 

relativas aos meses de janeiro a fevereiro de 2021, sem qualquer penalização para os utentes, 

até 31 de março de 2021, data em que a medida será reavaliada; ------------------------------------

---- b) Que durante o período acima referido, não serão suspensos os serviços referidos; -------

---- c) No caso de existirem valores em dívida relativos ao serviço de fornecimento de água, 

saneamento e resíduos de períodos anteriores a janeiro de 2021, pode ser elaborado um plano 

de pagamento, plano esse que deverá resultar de um acordo entre o Município e o cliente, 

devendo iniciar-se a sua liquidação no segundo mês posterior ao fim do estado de emergência; 

---- d) Garantir que as ligações e religações dos serviços de fornecimento de água, saneamento 

e resíduos sejam realizadas com prioridade; ------------------------------------------------------------

---- Divulgue-se a presente deliberação, por todas as formas consideradas convenientes.” ------ 

---- O Senhor Presidente afirmou que, à semelhança do que se fez no ano passado e também 

tem a cobertura legal deste Decreto-Lei n.º 4-A/2021, de 15 de janeiro. Está aqui referenciado 

o Decreto-Lei n.º 6-D/2021, em que permite aqui também, permite-se que a concessão de 

isenções e benefícios seja célere perante a excecionalidade provocada pela pandemia, 

prescindindo-se, assim, da aprovação de regulamento pela Assembleia Municipal, não 

podendo, nestes casos, a isenção total, ou parcial, ter a duração superior ao termo do ano civil 

em curso. Portanto, a Lei n.º 6-D permite também essa questão de se poder, relativamente ao 

tarifário, fazer o que se fez no ano passado, que até junho havia a possibilidade do pagamento 

da água, sem penalização, até março. E, portanto, havendo esta questão do confinamento e da 

emergência, agora, neste período e para evitar até que as pessoas venham aqui à Câmara. E, 

considerando também que uma grande parte do pagamento da água é feita por transferência 

bancária, felizmente. Portanto, estão a falar de uma receita da Câmara, de água, à volta de 

60.000,00 euros. E grande parte da faturação da água é feita, no recebimento, por 

transferência bancária. E, portanto, porque é, particularmente, a população mais idosa a quem 

mais dói o coração para ter a fatura da água paga. E, ele, Senhor Presidente, vê ali à entrada 

da porta quem é que lá vem para pagar a água. Portanto, acha que, sem, também, grande 

esforço para o Orçamento Municipal, agilizariam aqui, até ao final de março, o pagamento da 

água, sem prejuízo, depois, eventualmente, o Executivo poder trazer uma agilização maior, 

sem penalizações e a possibilidade de, até lá, quem tiver dívidas de água poder fazer um plano 

de pagamentos dessa mesma dívida, à semelhança do que foi feito no ano passado até junho, 

relativamente às dívidas anteriores. Perguntou se algum dos Senhores Vereadores se queria 

pronunciar relativamente a esta proposta. ---------------------------------------------------------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, atrás descrito, referente à prorrogação do pagamento da faturação da água, 
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saneamento e resíduos, de janeiro e fevereiro, até ao final de março de 2021, sem penalização 

e da possibilidade de os valores da dívida anteriores a janeiro de 2021 serem feitos através de 

um plano de pagamentos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 - OBRAS PARTICULARES 

 

4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 

FINANCEIRO 

4.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 

PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 

DEFERIDOS E INDEFERIDOS – CONHECIMENTO  

---- O Senhor Presidente afirmou que, se algum dos Senhores Vereadores pretender falar 

sobre alguns destes aspetos que fizesse o favor de lhe dar indicação. Estava só a ver se havia 

alguma questão de impedimento. ------------------------------------------------------------------------- 

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, 

propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos, no período 

compreendido entre 07 e 20 de janeiro de 2021, a qual fica anexa a esta ata, (Anexo I), 

fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 

4.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS – CONHECIMENTO  

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, referente a alvarás de licenciamento/comunicação prévia/certidões de 

obras emitidas no período compreendido entre 06 e 20 de janeiro de 2021, a qual fica anexa a 

esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------- 

4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 

LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, 

INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – CONHECIMENTO  

---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Projetos, 

Obras e Ambiente, referente a processos de licenciamentos, comunicações prévias, 

loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados na 

Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, no período compreendido entre 07 e 20 de 

janeiro de 2021, a qual fica anexa a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -------- 

 

5 – LICENCIAMENTOS DIVERSOS 

 

5.1.DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS, POR DELIBERAÇÃO DE 20 DE OUTUBRO DE 2017 – 

CONHECIMENTO  

---- A Câmara tomou conhecimento da decisão proferida pelo Senhor Presidente, ao abrigo da 

delegação de competências, por deliberação de 20 de outubro de 2017, designadamente: 

atribuição de três números de polícia, a qual fica anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela 

parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- No ponto seguinte, para a discussão e votação das isenções concedidas ao ABC – 

Académico Basket Club, de Nelas, ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. 
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Joaquim Augusto Alves Amaral, em virtude de ser Vice-Presidente da Assembleia Geral  

daquela Associação Desportiva -------------------------------------------------------------------------

5.2.INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS – ISENÇÃO DE TAXAS DE 

UTILIZAÇÃO – RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, ratificar as isenções de 

taxas de utilização, concedidas pelo Senhor Presidente da Câmara, referentes às instalações 

desportivas municipais e constantes na informação interna n.º 144, datada de 11 de janeiro de 

2021, da Unidade Orgânica de Educação, Cultura e Desporto, as quais ficam anexas a esta ata 

(Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------ 

---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral. --------- 

5.3.LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO – CLASSE A1: RENOVAÇÃO DA 

LICENÇA - POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EXISTENTE 

PARA CONSUMO PRÓPRIO, COM CAPACIDADE DE 40 M3. REQUERENTE: 

AGREPOR AGREGADOS – EXTRAÇÃO DE INERTES, S.A. LOCAL: VALE DO 

BOI, LOCALIDADE E FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM – APROVAÇÃO 

---- Presente a informação interna n.º 15, datada de 05/01/2021, da Unidade Orgânica de 

Projetos, Obras e Ambiente, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------

---- “Licenciamento simplificado – Classe A1: Renovação da Licença - Posto de 

abastecimento de combustíveis existente para consumo próprio, com capacidade de 40 m3. 

Requerente: Agrepor Agregados – Extração de Inertes, S.A. Local: Vale do Boi, localidade e 

freguesia de Canas de Senhorim --------------------------------------------------------------------------

---- I. Enquadramento legal: -------------------------------------------------------------------------------

---- 1. De acordo com o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 217/2012 de 09 de outubro, que estabeleceu os procedimentos e as competências do 

licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de 

abastecimento de combustíveis: --------------------------------------------------------------------------

---- ANEXO III: --------------------------------------------------------------------------------------------

---- A - Instalações sujeitas a licenciamento simplificado: Ficam sujeitas a licenciamento 

simplificado as instalações das seguintes classes, que não incluem instalações onde se efetue o 

enchimento de taras ou de veículos-cisterna: -----------------------------------------------------------

---- Classe A1: ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- a) Instalações de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos com ponto de 

inflamação inferior a 38°C, com capacidade igual ou superior a 4,500 m3 e inferior a 22,200 

m3; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- b) Instalações de armazenamento de combustíveis líquidos com capacidade igual ou 

superior a 50 m3 e inferior a 100 m3; --------------------------------------------------------------------

---- c) Instalações de armazenamento de outros produtos de petróleo com capacidade igual ou 

superior a 50 m3 e inferior a 100 m3; --------------------------------------------------------------------

---- d) Postos de abastecimento de combustíveis para consumo próprio e cooperativo com 

capacidade igual ou superior a 10 m3. -------------------------------------------------------------------

---- De acordo com o Decreto-Lei n.º 217/2012 de 9 de outubro, que procede quarta alteração 

ao Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, Artigo 5.º - Licenciamento municipal:  1 - É 

da competência das câmaras municipais: b) O licenciamento de postos de abastecimento de 

combustíveis não localizados nas redes viárias regional e nacional; --------------------------------

---- 4 - O alvará de autorização de utilização, a que se refere o n.º 3 do artigo 74.º do regime 
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jurídico da urbanização e da edificação, emitido no âmbito do procedimento de controlo 

prévio e nos termos dos artigos 62.º e seguintes do mesmo regime, constitui título bastante de 

exploração das instalações a que se refere o n.º 1, sem prejuízo do disposto na alínea c) do 

artigo 111.º do regime jurídico da urbanização e da edificação. -------------------------------------

----- Artigo 14.º Licença de exploração: -----------------------------------------------------------------

---- N.º 1 - A licença de exploração é concedida após verificação da conformidade da 

instalação com o projeto aprovado e do cumprimento das condições que tenham sido fixadas, 

no prazo de 10 dias após a realização da vistoria final ou da realização das correções que lhe 

tenham sido impostas. -------------------------------------------------------------------------------------

---- II – Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------

---- 1. Assim sendo, realizada a vistoria final ao local, no dia 16/02/2020, com parecer 

favorável da comissão municipal, de acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, que 

estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação (RJUE) conjugado com o Decreto-

Lei n.º 217/2012 de 9 de outubro, que procede quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 267/2002, 

de 26 de novembro, não vejo inconveniente na emissão da Licença de Exploração do Posto de 

Abastecimento, desde que cumpridas as disposições legislativas aplicáveis, nomeadamente às 

condições de segurança, de higiene e ambientais em vigor. ------------------------------------------

---- 2. Nos termos do artigo 16.º da Portaria n.º 1188/2003 de 10/10 com posteriores 

alterações, deverá constar da licença de exploração: Finalidade da Instalação: Posto de 

Abastecimento de Combustíveis Existente para Consumo Próprio, com capacidade de 40 m3 -

---- Caraterização da instalação: --------------------------------------------------------------------------

----- - Zona de armazenagem de combustíveis com reservatório de combustível enterrado de 

40 m3; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- - Ilha de abastecimento, onde se situa a unidade (bomba) de abastecimento; -----------------

--- - Zona de abastecimento; ------------------------------------------------------------------------------

--- - Redes de infraestruturas instaladas. ----------------------------------------------------------------

---- Morada/sede: Pedreira n.º 5174, no lugar de “Vale do Boi”. Localidade: Canas de 

Senhorim. Freguesia: Canas de Senhorim. Concelho: Nelas. ----------------------------------------

---- Condicionantes: A instalação fica sujeita à legislação aplicável, nomeadamente o Decreto-

Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro na atual redação e a Portaria n.º 1188/2003 de 10/10 

com posteriores alterações, bem como às condições de segurança, de higiene e ambientais. ---

---- Quanto cumpre informar, à consideração de V. Ex.ª.” ------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que este assunto também, aqui, de acordo com a informação 

dos Serviços, o parecer dos Serviços é que não vê inconveniente na emissão da licença.  

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de licenciamento simplificado – 

Emissão da licença de exploração - Classe A1: Renovação da licença - Posto de 

abastecimento de combustíveis existente para consumo próprio, com capacidade de 40 m3, 

sito ao Vale do Boi, localidade e freguesia de Canas de Senhorim, em que é requerente a 

empresa Agrepor Agregados – Extração de Inertes, S.A., nos termos da informação interna n.º 

15, datada de 05/01/2021, da Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita.  

5.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

EXPLORAÇÃO - POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. 

REQUERENTE: DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. EXPLORADOR: 

GASPROCAR – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, S.A - LOCAL: POSTO DE 
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ABASTECIMENTO NA E.N. N.º 234 – KM 95,600, EM VILAR SECO – 

APROVAÇÃO 

---- Presente a informação interna n.º 183, datada de 12/01/2021, da Unidade Orgânica de 

Projetos, Obras e Ambiente, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------

---- “Pedido de parecer relativo à renovação da licença de exploração - Posto de 

abastecimento de combustíveis. Requerente: Direção Geral de Energia e Geologia. 

Explorador: Gasprocar – Comércio de Combustíveis, S.A - Local: Posto de Abastecimento na 

E.N. n.º 234 – Km 95,600, em Vilar Seco --------------------------------------------------------------

---- I. Petição ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A empresa requerente possui um alvará n.º 3778, emitido pela DGEG – Direção Geral de 

Energia e Geologia, para a exploração (venda) de uma instalação de armazenagem de 

produtos derivados do petróleo bruto – Posto de Abastecimento de Combustíveis Líquidos 

(PA), válido até 17/01/2021. ------------------------------------------------------------------------------

---- Tratando-se de um posto de combustíveis confinante com uma estrada nacional (EX EN 

234), a Direção geral de Energia e Geologia solicita um parecer ao Município de Nelas, no 

âmbito da renovação do alvará de exploração. ---------------------------------------------------------

---- II. Enquadramento Legal -----------------------------------------------------------------------------

---- De acordo com o Decreto-Lei n.º 217/2012 de 9 de outubro, que procede quarta alteração 

ao Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, Artigo 6.º, Licenciamento pela 

administração central (…) ---------------------------------------------------------------------------------

---- 3 - É ainda da competência das DRE: ---------------------------------------------------------------

---- a) O licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis localizados nas redes 

viárias regional e nacional; Artigo 9.º, Entidades consultadas: --------------------------------------

---- 1 - São consultadas as entidades cujo parecer seja legalmente exigido. ------------------------

---- 2 - Até ao termo do prazo fixado no n.º 2 do artigo anterior, a entidade licenciadora envia 

o pedido às entidades a consultar, para emissão de parecer. ------------------------------------------

---- 3 - O interessado pode solicitar à entidade licenciadora, previamente à apresentação do 

pedido de licenciamento, a indicação das entidades que, nos termos da lei, devam emitir 

parecer relativamente ao pedido a apresentar, sendo-lhe tal notificado no prazo de 10 dias.(…) 

---- Artigo 10.º - Prazos para parecer (…) --------------------------------------------------------------

---- 4 - A falta de emissão de parecer dentro do prazo referido no n.º 1 é considerada como 

parecer favorável. -------------------------------------------------------------------------------------------

---- III. PARECER DOS SERVIÇOS -------------------------------------------------------------------

---- Trata-se de um posto de abastecimento, devidamente licenciado, consolidado no local, 

não havendo registos de qualquer situação negativa a apontar. --------------------------------------

---- Assim sendo, proponho a emissão de parecer favorável à renovação da licença de 

exploração do posto de abastecimento de combustíveis, sito à “Alagoa”, na EN 234 – Km 

95,600, na Freguesia de Vilar Seco. ---------------------------------------------------------------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” ----------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente afirmou que a informação dos Serviços Técnicos é, do Senhor Eng.º 

João Luís, que propõe a emissão de parecer favorável à renovação da licença de exploração 

do posto de abastecimento de combustíveis, sito à “Alagoa”, na E.N. n.º 234. Perguntou se 

algum dos Senhores Vereadores se queria pronunciar relativamente a esta questão. -------------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de parecer favorável à 

renovação da licença de exploração do posto de abastecimento de combustíveis, sito à 
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“Alagoa”, na EN 234 – Km 95,600, na Freguesia de Vilar Seco, em que requerente a Direção 

Geral de Energia e Geologia e Exploradora a empresa Gasprocar – Comércio de 

Combustíveis, S.A, nos termos da informação interna n.º 183, datada de 12/01/2021, da 

Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. ----------------------------------- 

5.5.TOPÓNIMOS PROPOSTOS PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA: 

CAMINHO DAS GRAÇIAS, EM AGUIEIRA – RETIFICAÇÃO – APROVAÇÃO 

---- Presente a informação interna n.º 95, datada de 07/01/2021, da Unidade Orgânica de 

Projetos, Obras e Ambiente, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------

---- “Topónimos propostos pela Comissão Municipal de Toponímia – Retificação --------------

----  Pretensão: ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- No seguimento da reunião da Comissão Municipal de Toponímia realizada a 18 de 

fevereiro de 2020, foi elaborada a respetiva ata onde foram propostos, entre outros, os 

seguintes topónimos para arruamentos na localidade de Aguieira: ----------------------------------

---- a) Caminho das Graçias. ------------------------------------------------------------------------------

---- Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------------

---- 1. Assim sendo, foi proposto a aprovação do topónimo: a) Caminho das Graçias. -----------

---- O nome foi atribuído em conformidade com o nome do lugar descrito na caderneta predial 

urbana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Contudo, por lapso, de acordo com o deliberado em Reunião de Câmara de 12/08/2020, 

foi aprovado como “Caminho das Gracias”, em Aguieira, em conformidade com a informação 

interna 4258 de 31/07/2020, elaborado pelos Serviços, que proponham “Caminho das 

Graçias”. Ou seja, com “ç” e não com “c”. -------------------------------------------------------------

---- Assim sendo, proponho a retificação da deliberação, datado de 12/08/2020, de forma que 

onde constava “Caminho das Gracias”, deverá passar a ser “Caminho das Graçias”. ------------

---- Quanto cumpre informar, à consideração V. Ex.ª.” -----------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que a Comissão Municipal de Toponímia, em reunião 

realizada em 18 de fevereiro de 2020, de foi elaborada a respetiva ata, onde foram propostos, 

entre outros, os seguintes topónimos para arruamentos na localidade de Aguieira: Caminho 

das Graçias. Assim sendo, foi proposto a aprovação do topónimo: Caminho das Graçias. O 

nome foi atribuído em conformidade com o nome do lugar descrito na caderneta predial 

urbana. Contudo, por lapso, de acordo com o deliberado em Reunião de Câmara de 

12/08/2020, foi aprovado como “Caminho das Gracias”, em Aguieira, em conformidade com 

a informação interna 4258 de 31/07/2020, elaborado pelos Serviços, que proponham 

“Caminho das Graçias”. Ou seja, com “ç” e não com “c”. Assim sendo, propõe a retificação 

da deliberação, datada de 12/08/2020, de forma que onde constava “Caminho das Gracias”, 

deverá passar a ser “Caminho das Graçias”. ------------------------------------------------------------

---- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Augusto Alves Amaral afirmou que o assunto tinha a ver 

com o registo que estava nas Finanças. Que a correção, apesar do erro ortográfico, porque, 

obviamente, não precisa do ç, mas depois foi retificado porque é um nome, apesar de estar 

incorreto, enquanto uso em português, é assim. --------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente afirmou que, então, passa ficar Graçias com ç de cedilha. -------------- 

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação do topónimo: “Caminho das 

Gracias”, para “Caminho das Graçias”, em Agueira, nos termos da informação interna n.º 95, 

datada de 07/01/2021, da Unidade Orgânica de Projetos, Obras e Ambiente, atrás descrita. ---- 
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA 
 

---- O Senhor Presidente da Câmara pediu à Funcionária Senhora D.ª Arlete Garcia, que 

secretariou a reunião, para proceder à leitura da minuta da ata da presente reunião. -------------

---- Posta à votação a minuta da ata da presente reunião, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ENCERRAMENTO 
 

---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 

às dezassete horas e trinta e cinco minutos da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz 

alta por mim, _____________________________________________, conforme deliberação 

tomada na reunião ordinária pública, desta Câmara Municipal, realizada em 31 de outubro de 

2018, que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já 

aprovada e assinada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente, 

 

___________________________________________ 

 

A Assistente Técnica, 

 

__________________________________________ 

 

 


