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ATA N.º 17/2014 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE NELAS, REALIZADA EM DEZ DE SETEMBRO DE DOIS 
MIL E CATORZE  

 
---- Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas dez horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, estando 
presentes os Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr. Alexandre João 
Simões Borges, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr.ª Sofia Relvas Marques e Dr.ª Rita 
Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves. --------------------------------------------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 1.960.213,24 � (um milhão novecentos e 
sessenta mil duzentos e treze euros e vinte e quatro cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 112.420.68 � (cento e doze mil quatrocentos e vinte euros e sessenta e oito 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, cumprimentou todos 
os presentes, declarou aberta esta reunião ordinária de 10 de setembro de 2014 e leu o resumo 
diário de tesouraria, cujos valores já se encontram transcritos no ponto anterior. De seguida, 
leu um voto de agradecimento e de louvor, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
---- �A 23.ª edição da Feira do Vinho do Dão, que decorreu em Nelas entre os dias 5 e 7 de 
setembro, foi mais um sucesso. Este é o resultado visível do principal evento em termos da 
Região Demarcada do Vinho do Dão, que reuniu mais de 40 produtores de vinho, inúmeros 
expositores de produtos regionais, entre os quais queijos e enchidos, doçaria, chocolate e 
artesanato. No final da noite de sábado, os produtores de vinho já tinham os seus stocks de 
venda direta na feira esgotados, sendo que, no domingo, muitos deles voltaram a esgotar! ----
----- Ao longo dos três dias passaram mais de 14 mil visitantes pela Feira, um número muito 
acima das edições anteriores, e mais de 500 pessoas assistiram aos 17 workshops,  
showcookings com conceituados chefes de cozinha e pasteleiros, provas de vinhos e azeite 
pensados especialmente para o certame. Mais de 3000 refeições foram servidas na Praça da 
Alimentação, uma das novidades deste ano e, em todas as noites da Feira, os Paços do 
Concelho ficaram apinhados para assistir ao espetáculo musical �As Músicas que os Vinhos 
Dão�, de António Leal, com a presença da fadista Cátia Garcia, do acordeonista João 
Gentil, além de cantores líricos e mais de 30 figurantes. Centenas de pessoas voltaram a 
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Nelas de propósitos para assistir duas e três vezes ao mesmo musical, com grande carga 
emocional e videomapping. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Outros dos momentos altos da Feira foi a homenagem ao Escanção, a prova de Vinhos 
Velhos no Centro de Estudos Vitivinícolas de Nelas, e a wine party proporcionada pela luz e 
som do Dj Gryzzler, pelos apontamentos gastronómicos coordenados pelo Chef Diogo Rocha 
e, sobretudo, pelo cocktail do Dão produzido especificamente para o momento pela Dão Sul. 
----- A tarde de cantares do Dão teve sala cheia no auditório do edifício Multiusos de Nelas, 
cujo grupo infantil do Bairro da Igreja interpretou uma música e letra originais de 
homenagem e hino ao Dão. Um jantar na Federação dos Vitivinicultores do Dão veio 
inaugurar um conjunto de eventos que a Câmara Municipal de Nelas vai passar ali a 
organizar. O programa contou ainda com atividades lúdicas, desportivas e de animação. -----
----- Com este evento o Município de Nelas deu um salto qualitativo e contribuiu 
decisivamente para a afirmação crescente dos vinhos do Dão, e outros produtos regionais, 
promovendo assim as potencialidades do Concelho e da Região.� --------------------------------- 
---- Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara leu uma nota de imprensa, enviada pelo 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ao jornal Folha do Centro, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Em resposta à entrevista do Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Borges da Silva 
ao jornal que V.ª Ex.ª é digno Diretor, nos termos da Lei de Imprensa, quero usar o direito de 
resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O que diz, o que escreve, o que publicita e o que insulta, Borges da Silva, não passa de 
transmitir um arrazoado de inverdades, desde logo, demonstrando a falta de perfil e caráter 
para o exercício de tão nobre função de Presidente de Câmara. ------------------------------------
----- A sua atitude cada vez mais reforça o que foi dito por um ex-Presidente de Câmara, no 
dia da apresentação da Galeria dos Presidentes, certamente corroboradas pelo grande 
industrial António Monteiro, nome referido por aquele Autarca. -----------------------------------
----------------- Mais uma inverdade! Como pode em nove meses uma Câmara �falida�, 
recuperar-se financeiramente e pagar a fornecedores em 60 dias? ---------------------------------
--------------------- Inverdade, porquanto, o anterior Executivo saiu das suas funções em 
outubro de 2013, já os pagamentos estavam a ser efetuados a 60 dias, independentemente de 
nos cofres da Câmara Municipal lá terem ficado um milhão de euros. ---------------------------- 
---- Quanto aos insultos e ataques pessoais à minha pessoa, apenas três coisas quero dizer: --
------ Primeira: Durante o meu mandato autárquico não aumentei o meu património, 
designadamente com a aquisição de casas, e participação em sociedades e avenças de 
industriais pelos meus serviços prestados. -------------------------------------------------------------- 
---- Segunda: Nunca, repito, nunca, apelidarei os funcionários da Autarquia de ladrões ou de 
alcoólicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Terceira; Responder-lhe-ei em 2017, a todos os ataques, juntamente com aqueles que o 
apoiaram, defraudados com a atitude política e promessas eleitorais não cumpridas.� --------
------- De seguida, o Senhor Presidente da Câmara questionou o Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques no sentido de saber o que é que ele estava a insinuar nos pontos 
Primeiro e Segundo. Enumerou o seu património, todo adquirido de forma séria e honesta. 
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Afirmou que nunca apelidou os Funcionários da Autarquia de ladrões e que as viaturas 
particulares do Pessoal, incluindo a sua, não entram nos Estaleiros Municipais para assim 
haver um maior controlo de entradas e saídas naqueles estaleiros, algo que não existia no 
mandato anterior. Explicou, também, que pediu aos Funcionários para não beberem bebidas 
alcoólicas durante o horário de trabalho, pois caso haja um acidente e o Funcionário acuse 
alguma taxa de alcoolémia, a Companhia de Seguros não paga qualquer indemnização, 
provocando a ruína do referido Funcionário e da sua família. Seguidamente, o Senhor 
Presidente, na sequência do que tinha afirmado o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada em 13 de agosto de 2014, o 
qual afirmou que na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada em 14 de março de 
2006, o então Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva votou favoravelmente a 
ligação dos efluentes da empresa Borgstena à Ribeira da Pantanha, tendo logo nessa reunião 
ordinária de 13 de agosto de 2014, o Senhor Presidente da Câmara afirmado que isso era 
falso. Assim, para reposição da verdade, leu, de seguida, a deliberação constante na ata da 
reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada em 14 de março de 2006 e que a seguir 
se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- �2.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � BORGSTENA � LIGAÇÃO DE EFLUENTE À 
RIBEIRA DA PANTANHA � INTERESSE PÚBLICO DO EMPREENDIMENTO  
---- Presente um ofício datado de 3 de fevereiro de 2006, da firma Borgstena � Textile 
Portugal, Ld.ª, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Solicitação de emissão de documento. ------------------------------------------------------------ 
---- Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro, Presidente da Câmara Municipal de Nelas: ------------ 
---- De modo a obter a autorização de passagem de uma tubagem, de encaminhamento de 
efluente proveniente da ETAR (a construir pela Borgstena Textile Portugal, Ld.ª (BTP) para 
um ponto de descarga na Ribeira da Pantanha (devidamente licenciado com Alvará de 
Licença de Utilização do Domínio Hídrico, n.º 1215/05), através de uma parcela de terreno 
pertencente à Reserva Agrícola Nacional, a Comissão Regional da Reserva Agrícola da 
Beira Litoral (CRRABL) solicitou à BTP o envio de um �Documento emitido pela Câmara 
Municipal onde conste o Interesse Público do empreendimento e ausência de alternativa.� ---
----- A BTP vem, então por este meio solicitar a emissão deste documento pela Câmara 
Municipal de Nelas, com o objetivo de ser autorizada pela CRRABL a utilizar a parcela de 
terreno em causa.� ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 7 de março de 2006, do Gabinete do 
Ambiente desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------
----- �Borgstena � Ligação de efluente proveniente de ETAR � Declaração de Interesse 
Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I - Após reunião com o Eng.º Carlos Sousa, da Borgstena, informou que: --------------------
---- 1) � A empresa Borgstena possui uma fossa séptica para tratamento dos efluentes 
domésticos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2) � Pretende construir uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que irá 
depurar os efluentes industriais, possuindo já a empresa Alvará de Licença de Utilização do 
Domínio Hídrico n.º 1215/05 cujas condicionantes são: ph 9.5-8-5, SST �60 mg/l, Gorduras «  
15 mg/l, CQO « 150 mg/l e CBO « 40 mg/l. ------------------------------------------------------------
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--- 3) � A Borgstena emprega neste momento cerca de 180 trabalhadores e prevê a criação de 
mais uma linha de produção que irá necessitar de mais trabalhadores. ---------------------------
------ 4) � Já existe uma passagem subterrânea sob a EM n.º 234 por onde está previsto 
passar o coletor de ligação dos efluentes à Ribeira da Pantanha. ----------------------------------
----------------- II � Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------- 
---- a) Atendendo a que a zona em causa não possui rede pública de saneamento, não há 
possibilidade de ligação do efluente produzido na Borgstena. --------------------------------------
----- b) Assim, este efluente terá de ser conduzido para a Ribeira da Pantanha, atravessando 
solos classificados como Reserva Agrícola Nacional. ------------------------------------------------ 
---- c) Face ao exposto, tendo a empresa Alvará de Licença de Utilização de Domínio Hídrico 
e não havendo solução alternativa, não vejo qualquer razão a opor ao reconhecimento de 
interesse público do empreendimento. ------------------------------------------------------------------- 
---- Atenciosamente.� -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de 
reconhecimento de interesse público � Ligação de efluente proveniente de ETAR � da firma 
Borgstena Textile Portugal, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação do Gabinete do 
Ambiente, atrás descrita.� -------------------------------------------------------------------------------- 
----- O Sr. Vereador Dr. Manuel Marques afirmou que as referencias efetuadas no seu direito 
de resposta nada têm a ver com ações ou atividades do Sr. Presidente da Câmara, nem com a 
sua vida pessoal, profissional ou patrimonial. ----------------------------------------------------------       
------ Depois de diversas explicações por parte da Sra.Vereadora Dra. Sofia Relvas e do Sr. 
Veredor Dr. Alexandre Borges, cada qual nas áreas de sua intervenção no evento, 
Seguidamente ocorreram várias intervenções, todas no sentido de felicitar globalmente a 
excelente realização da Feira do Vinho, por parte do Sr. Vereador Artur Jorge e Dra. Rita 
Neves, sugerindo esta que em próximas edições se mobilizasse mais a restauração local para o 
evento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
1.1.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA ANTERIOR, 
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2014  
---- Assunto retirado da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------- 
1.2.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, REALIZADA 
EM 13 DE AGOSTO DE 2014 
---- Assunto retirado da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------- 

 
2 � TAXAS E IMPOSTOS 

 
(151/20140910)2.1.IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DE 
TAXAS � APROVAÇÃO  
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---- Presente a informação interna n.º 7971, datada de 26 de agosto de 2014, da Responsável 
pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira/Recursos Humanos e Saúde, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Taxas de IMI a cobrar em 2015 -------------------------------------------------------------------- 
---- O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) aprovado pelo Decreto-Lei nº. 
287/2003, de 12 de Novembro de 2003, com as alterações que foram introduzidas, dispõe, no 
seu artigo 112º, as taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis: -------------------------------------
----- - a) Prédios rústicos � 0,8%; ------------------------------------------------------------------------
----- - b) revogada pelo artigo 204º da Lei nº 83-C/2013, de 31/12-LOE/2014; ------------------
----- - c) Prédios urbanos � 0,3% a 0,5%. --------------------------------------------------------------
------ O nº 5 do mesmo artigo prevê que os Municípios, mediante deliberação da Assembleia 
Municipal, fixem a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas b) 
e c) do número um, acima indicadas, podendo esta ser fixada por freguesia. ---------------------
------- No seu nº 13, estabelece que �As deliberações da Assembleia Municipal referidas no 
presente artigo devem ser comunicadas à AT, por transmissão eletrónica de dados, para 
vigorarem no ano seguinte, aplicando-se as taxas mínimas referidas no nº 1, caso as 
comunicações não sejam recebidas até 30 de Novembro.� ------------------------------------------ 
---- Salienta-se que no citado artigo, está estipulada a faculdade de, os Municípios, mediante 
deliberação da Assembleia Municipal, poderem majorar ou minorar as taxas. ------------------
------ Considerando que o Município de Nelas aprovou o Plano de reequilíbrio financeiro em 
2012, encontra-se obrigado, nos termos do artigo 15º do Decreto-Lei nº 38/2008, de 7/3, a 
cumprir o referido plano e a manter a taxa máxima do IMI. ----------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração V.ª Ex.ª. -----------------------------------------------
---- O Senhor Presidente reafirmou que por razões legais e contratuais face ao Plano de 
Reestruturação Financeira que a Câmara tem em vigor desde final do mandato anterior, as 
taxas e impostos municipais tinham que ser os máximos, face à fal~encia em que a Câmara se 
encontrava e que é seu desígnio e desta Câmara neste mandato retirar a Câmara dessa situação 
de não poder dispor das taxas das suas receitas próprias.---------------------------------------------- 
------ Seguiram-se intervenções dos Senhores Vereadores Artur Jorge, Dr. Manuel Marques e 
do Sr. Presidente, no essencial reafirmando as posições que já expressaram em outras 
ocasiões e que as atas destas reuniões evidenciam.---------------------------------------------------- 
---- A Câmara, nos termos do artigo 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � 
Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, cuja redação foi alterada pela Lei n.º 64/2008, 
de 5 de dezembro e considerando a decorrência legal da situação de reequilíbrio financeiro, 
deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis, do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José 
Manuel Borges da Silva, e dos Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr. 
Alexandre João Simões Borges, Dr.ª Sofia Relvas Marques e Dr.ª Rita Alexandra Brito 
Ferreira Cardoso das Neves, e uma abstenção, do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques, propor à Assembleia Municipal que sejam fixadas as seguintes taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Prédios rústicos � 0,8 %; -------------------------------------------------------------------------- 
 ---- b) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,5%, referentes ao ano de 2014, a 
liquidar no próximo ano. ---------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

Reunião de 10/09/2014 

6 
 

 
----- Pelo vereador Dr. Manuel Marques foi apresentada uma declaração de voto  no sentido 
de a sua abstenção ser feita sem prejuízo da proposta que sobre a mesma matéria vai fazer 
nesta reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
(152/20140910)2.2.LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA O ANO DE 2015 � 
APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 7967, datada de 26 de agosto de 2014, da Responsável 
pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira/Recursos Humanos e Saúde, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Lançamento de Derrama para 2015 ------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Nos termos do nº 1, do Artº 18º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, os Municípios 
podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 
(IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por 
sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 
estabelecimento estável nesse território. ---- 2 � A deliberação a que se refere o n.º 1 deve ser 
comunicada por via eletrónica pela câmara municipal à AT até ao dia 31 de dezembro do 
ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços competentes do Estado. ---------------------
---- 3 � Considerando que o Município de Nelas aprovou o Plano de reequilíbrio financeiro 
em 2012, encontra-se obrigado, nos termos do artigo 15º do Decreto-Lei nº 38/2008, de 7/3, 
a cumprir o referido plano e a manter a taxa da Derrama no limite máximo de 1,5%. ----------
------- Quanto cumpre informar, à consideração V.ª Ex.ª. --------------------------------------------
------- A Câmara, considerando a obrigatoriedade decorrente da situação de reequilíbrio 
financeiro, deliberou, deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis, do Senhor 
Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, e dos Senhores Vereadores, Artur 
Jorge dos Santos Ferreira, Dr. Alexandre João Simões Borges, Dr.ª Sofia Relvas Marques e 
Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves, e uma abstenção, do Senhor Vereador 
Dr. Manuel da Conceição Marques, aprovar o lançamento de uma derrama no valor de 1,5%, 
no ano de 2015 e submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. --------------------- 
(153/20140910)2.3.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - LEI Nº. 
5/2004, DE 10 DE FEVEREIRO - LEI DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 7982, datada de 27 de agosto de 2014, da Responsável 
pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira/Recursos Humanos e Saúde, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �TMDP para 2015 ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O artigo 106º da Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Eletrónicas, 
estabelece a existência de uma taxa municipal de passagem (TMDP) que é determinada com 
base na aplicação de um percentual sobre a faturação mensal, emitida pelas empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área do correspondente Município. Nos termos da alínea b), do n.º 2, do 
citado artigo, o referido percentual terá de ser aprovado anualmente por cada Município até 
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ao �fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a vigência e não pode 
ultrapassar 0,25%.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à consideração V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------
----- A Câmara, considerando a obrigatoriedade decorrente da situação de reequilíbrio 
financeiro, deliberou, por unanimidade, aplicar a taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), no valor de 0,25%, sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área deste município de Nelas, referente ao ano de 2015 e submeter o 
assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------- 
(154/20140910)2.4.PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DOS MUNICÍPIOS NO IRS PARA 
2015 � APROVAÇÃO  
---- Presente a informação interna n.º 7977, datada de 26 de agosto de 2014, da Responsável 
pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira/Recursos Humanos e Saúde, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Participação variável no IRS para 2015 ----------------------------------------------------------
----- O artigo 26.º, da Lei n.º 73/2013, de 3/9, prevê para os Municípios uma participação 
variável no IRS: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS 
dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos 
rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das 
deduções previstas no n.º 1, do artigo 78.º, do Código do IRS, deduzido do montante afeto ao 
Índice Sintético de Desenvolvimento Social, nos termos do n.º 2, do artigo 69.º ------------------
--- 2 � A participação referida no número anterior depende da deliberação sobre a 
percentagem de IRS pretendida pelo município, a qual é comunicada por via eletrónica pela 
respetiva Câmara Municipal à AT, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que 
respeitam os rendimentos. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 � A ausência da comunicação a que se refere o número anterior, ou a receção da 
comunicação para além do prazo aí estabelecido, equivale à falta de deliberação e à perda 
do direito à participação variável por parte dos municípios. ----------------------------------------
--------- 4 � Nas situações referidas no número anterior, ou caso a percentagem deliberada 
seja inferior à taxa máxima definida no n.º 1, o produto da diferença de taxas e a coleta 
líquida é considerado como dedução à coleta do IRS, a favor do sujeito passivo, relativo aos 
rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita a participação variável 
referida n.º 1, desde que a respetiva liquidação tenha sido feita com base em declaração 
apresentada dentro do prazo legal e com os elementos nela constantes. ---------------------------
---- 5 � A inexistência da dedução à coleta a que se refere o número anterior não determina, 
em caso algum, um acréscimo ao montante da participação variável apurada com base na 
percentagem deliberada pelo município�.� -----------------------------------------------------------
----- Considerando que o Município de Nelas aprovou o Plano de Reequilíbrio Financeiro em 
2012, encontra-se obrigado, nos termos do artigo 15.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7/3, a 
cumprir o referido plano e a manter as taxas máximas dos impostos municipais. ----------------
----- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------- 
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---- A Câmara, considerando a obrigatoriedade decorrente da situação de reequilíbrio 
financeiro, deliberou, por unanimidade, aprovar a taxa de IRS de 5%, no ano de 2015, e 
submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------ 
 

3 � CONTABILIDADE 
 
3.1.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente, Dr. 
José Manuel Borges da Silva, durante o mês de agosto de 2014, no total de 882.245,27 � 
(oitocentos e oitenta e dois mil duzentos e quarenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos), 
referente a Operações Orçamentais e no total de 50.088,94 � (cinquenta mil oitenta e oito 
euros e noventa e quatro cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação 
elaborada pela Secção de Contabilidade. ------------------------------------------------------ 
(155/20140910)3.2.3.º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 
PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO 1.º SEMESTRE DE 
2014 � APROVAÇÃO 
---- Presente o 3.º Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano de Ajustamento 
Financeiro, relativo ao 1.º semestre de 2014, desta Câmara Municipal, elaborado nos termos 
do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7/3 e da Lei n.º 43/2012, de 28/8, o qual fica anexo a esta ata 
(Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
-----O Senhor Presidente teceu alguns comentários acerca do relatório  em presença, 
congratulando-se com os excelentes resultados financeiros e económicos que vêm sendo 
alcançados.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vereador Artur Jorge procedeu á apreciação do mesmo relatório e felicitou o 
executivo pelos resultados que com o contributo de toda a Câmara vêm sendo alcançados.----- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 3.º Relatório de Acompanhamento da 
Execução do Plano de Ajustamento Financeiro, relativo ao 1.º semestre de 2014, desta 
Câmara Municipal, elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7/3 e da Lei n.º 
43/2012, de 28/8, devendo este assunto ser presente à próxima sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, para aprovação. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Retirou-se da reunião o Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira, tendo a 
reunião continuado em virtude de se verificar a existência de quórum. ---------------------- 
---- Foi feito um intervalo de cinco minutos. ---------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente reiniciou a reunião, entrando, de seguida, no ponto seguinte. ---------  
(156/20140910)3.3.DISCUSSÃO REQUERIDA PELO SENHOR VEREADOR DR. 
MANUEL DA CONCEIÇÃO MARQUES DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO 
FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS E QUE A OBRIGA A 
MANTER A TAXA MÁXIMA DE IMI E RESTANTES TAXAS E IMPOSTOS 
MUNICIPAIS NO MÁXIMO, DURANTE ESTE E OS PRÓXIMOS 20 ANOS, 
RESULTANTE DA DECLARAÇÃO DE PRÉ-FALÊNCIA QUE O EXECUTIVO 
MUNICIPAL ANTERIOR (QUE APROVOU E DE QUE FAZIA PARTE O ALUDIDO 
SENHOR VEREADOR COMO VICE-PRESIDENTE) PROMOVEU EM OUTUBRO 
DE 2012 E QUE LEVOU À CONTRAÇÃO DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS 



 
Fls.__________ 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

Reunião de 10/09/2014 

9 
 

BANCÁRIOS NO 1.º SEMESTRE DE 2013 PARA PAGAMENTO EXCLUSIVO A 
FORNECEDORES (NÃO PARA QUALQUER INVESTIMENTO) SENDO QUE 
NESSES EMPRÉSTIMOS SE INCLUI O PAEL  
---- Presente um requerimento, datado de 27 de agosto de 2014, do Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------
----- Manuel da Conceição Marques, Vereador da Coligação PPD/PSD-CDS-PP, eleito nas 
listas do CDS-PP, requer nos termos da alínea a), n.º 1, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 
se 12 de setembro, a inclusão na Ordem do Dia da reunião ordinária da Câmara Municipal o 
assunto seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Renegociação do empréstimo PAEL e a consequente diminuição da taxa do IMI� --------
----- O Senhor Presidente deu a palavra nos termos do Regimento para o proponente 
apresentar a sua proposta.---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques leu a proposta de deliberação, que 
a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Proposta de deliberação ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Renegociação do Empréstimo PAEL e consequente Baixa de IMI -----------------------------
---- Em consequência das obras executadas em todas as Freguesias do nosso Concelho, 
ansiadas pelas suas populações, designadamente, nas esquecidas Freguesias de Senhorim e 
Canas de Senhorim, que durante quase 20 anos se viram sem obras, o pagamento dessas  
mesmas obras e a obrigação legal de todos os pagamentos por parte dos Municípios, das 
faturas vencidas, não ultrapassar os 90 dias. ----------------------------------------------------------
------ A questão social, com o encerramento da Johnson Controls, em que se viu alargado o 
número de funcionários da Autarquia, obrigaram o anterior Executivo ao recurso do 
Programa de Apoio à Economia Local. ----------------------------------------------------------------- 
---- Assim, em reunião da Câmara Municipal, datada de 29 de setembro de 2012, este órgão 
deliberou aprovar a contratação de um empréstimo a médio e longo prazo, nos termos do n.º 
2, do artigo 7.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, de, até ao montante de 2.073.772,00 �, 
entre o Município de Nela e o Estado, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças. ------
------ Esse empréstimo traduzia alguns objetivos impostos pelo n.º 1, do artigo 6.º, do já 
citado diploma legal, --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Redução e Racionalização da Despesa Corrente e de Capital; ------------------------------
----- b) Existência de Regulamento de Controlo Interno; ---------------------------------------------
----- c) Otimização da Receita Própria; -----------------------------------------------------------------
------ d) Intensificação do Ajustamento Municipal nos primeiros cinco anos de vigência do 
PAEL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No número (3) três do artigo 6.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, a taxa máxima do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), foi fixada para efeitos de liquidação e cobrança no 
ano da celebração do contrato, o que aconteceu. -----------------------------------------------------
------ O contrato foi assinado em 16 de novembro de 2012, tendo posteriormente existido 
circunstâncias, que na nossa humilde opinião, permitem a alteração do contrato. --------------
------ A saber, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Verificou-se um aumento substancial da receita cobrada pelos Municípios portugueses, 
referente ao IMI, por força da avaliação patrimonial realizada no ano de 2013, e o 
Município de Nelas foi naturalmente um desses. ------------------------------------------------------
----- Sobre este imposto, o IMI, é oportuno referir que a norma, Decreto-Lei n.º 287/2003, de 
12 de novembro, obrigou à reavaliação, foi publicada naquele ano de 2003, sendo que, o seu 
artigo 15.º, estipulava expressamente o seguinte, �será promovida uma avaliação geral dos 
prédios urbanos no prazo máximo de 10 anos�. -------------------------------------------------------
---- O artigo 32.º, do mesmo diploma legal, determinou que o CIMI entraria em vigor no dia 
01 de dezembro de 2003. ---------------------------------------------------- 
---- Quanto a isto sempre se dirá. Todos nós conhecemos o �alarido� que foi feito sobre o 
IMI e a responsabilização do anterior Executivo pela carga de imposto que representa para 
as famílias, o que não é verdade, que essa carga/aumento seja da inteira responsabilidade do 
anterior Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para tanto vejamos: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Um prédio urbano no Concelho de Nelas, em 2012 taxado a 0,7% antes da reavaliação 
imposta pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, sendo o seu valor patrimonial 7.500,00 �, era 
tributado com o pagamento de 52,50 � de IMI. --------------------------------------------------------
---- Logo, com da taxa fixada pelo Município em reunião de 11 de setembro de 2012, para 
0,8% pagaria 60,00 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, com as novas avaliações, ao mesmo prédio foi atribuído outro valor 
patrimonial de 30.000,00 �. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com a avaliação imposta pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, que os 
sucessivos governos foram empurrando para a frente com a �barriga� o mesmo prédio 
passou a pagar 150,00 �, lamentavelmente dez anos depois da publicação da norma 
obrigatória, o que significa que ao mesmo prédio foi atribuído, depois da avaliação, como já 
se referiu o valor patrimonial de 30.000,00 �. -------------------------------------------------------- 
---- Resulta de tudo isto, o que massacrou os Proprietários deste país, em particular os 
munícipes do nosso Concelho foram as novas avaliações e não a fixação de mais uma ou 
duas décimas na taxa de IMI, fixada na Câmara e Assembleia Municipal. ------------------------
----------- Também, ainda quanto ao aumento das receitas é também de realçar o trabalho 
realizado pelos serviços no anterior mandato, que permitiu uma forte redução mensal na 
faturação da água ao Município de Mangualde, permitindo uma maior arrecadação de 
receitas, atendendo à diferença entre a compra e a venda compra e à venda. -------------------- 
---- Quanto às despesas: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pela imposição do PAEL, as despesas foram significativamente reduzidas, quer no 
tocante a despesas com o pessoal, gastos de combustíveis, eletricidade, atribuição de 
subsídios, etc. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----- Assim sendo, nos termos do n.º 5, do artigo 6.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto e 
artigo 9.º, da Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro, proponho o seguinte: ----------------
----- I � Recomendar o Senhor Presidente de Câmara, no sentido de promover a elaboração 
de um Programa de Ajustamento Alternativo, que suporte uma proposta de renegociação do 
contrato celebrado entre o Município de Nelas e o Governo no âmbito da adesão ao PAEL, o 
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qual deverá contemplar, entre outros, os seguintes objetivos: ---------------------------------------
----- a) Redução das taxas de juro; ---------------------------------------------- 
---- b) Revisão da condicionante que obriga o Município de Nelas a aplicar as taxas máximas 
de IMI, para os prédios avaliados e não avaliados, permitindo que a Assembleia Municipal 
de Nelas aprove uma taxa que considere ajustada às necessidades de financiamento 
municipal, tomando por referência o esforço fiscal já exigido às famílias. ------------------------
---- É de salientar que o objetivo proposto na alínea b) vem ao encontro do Programa 
Eleitoral do atual Executivo Socialista, não prejudicando as receitas à data arrecadadas, 
porquanto a reavaliação dos prédios urbanos teve os seus efeitos nos finais de 2013, depois 
da assinatura do contrato do PAEL, permitindo assim alguma folga financeira, bem 
demonstrada pelo atual Executivo para renegociação.� --------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente leu a moção que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Considerando o excelente trabalho que do ponto de vista financeiro este Presidente e 
Executivo em permanência têm feito e que está refletido nos Relatórios trimestrais de 
Acompanhamento do Plano de Reestruturação Financeira, felicitam-se os mesmos por esse 
trabalho e neles se confia, no quadro legal existente e com os credores, proceder à 
renegociação da dívida de médio e longo prazo, que aliás está já em curso, com vista a 
retirar a Câmara da situação de rutura em que foi colocada pelo Executivo anterior e a no 
futuro ser possível baixar o valor das taxas e impostos municipais, incluindo o IMI.� ---------- 
---- O Senhor Presidente submeteu à Câmara a admissão da moção, atrás referida, tendo a 
mesma sido admitida por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a moção, atrás descrita, foi a mesma aprovada, com quatro votos 
favoráveis, do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, e dos 
Senhores Vereadores Dr. Alexandre João Simões Borges, Dr.ª Sofia Relvas Marques e Dr.ª 
Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves, e um voto contra, do Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques. -------------------------------------------------------------------------- 
----- O Sr. Vereador Dr. Marques apresentou uma declaração de voto em que reafirmou os 
argumentos expressos na sua proposta.------------------------------------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente reafirmou que quem repetidamente dizia não perceber nada de finanças, 
como o fazia o Sr. Vereador Marques, e que deixou a Câmara numa situação de falência e 
impostos municipais e taxas no máximo, não tinha qualquer autoridade politica ou sequer 
moral para apresentar esta proposta.------------------------------------------------------------------ 
---- Face à aprovação da moção apresentada pelo Sr. Presidente, foi por este considerada 
prejudicada, e sem necessidade de sujeição a votação, a proposta de deliberação apresentada 
pelo Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. ------------------------------------------ 

 
4 - OBRAS PARTICULARES 
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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  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, deferidos e indeferidos, no período compreendido entre 25 de julho de 2014 
e 02 de setembro de 2014, a qual fica anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças de 
construção emitidas no período compreendido entre 21 de agosto de 2014 e 02 de setembro de 
2014, a qual fica anexa a esta ata (Anexo III), 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 Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos, comunicações prévias, 
loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados na 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares - Serviço Administrativo de Obras, 
no período compreendido entre 28 de agosto de 2014 e 02 de setembro de 2014, a qual fica 
anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------ 
 

5 � LICENCIAMENTOS DIVERSOS 
 
5.1.DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS, POR DELIBERAÇÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo Senhor Presidente, ao abrigo 
da delegação de competências, por deliberação de 04 de novembro de 2013, designadamente: 
licenças especiais de ruído, no âmbito do disposto no artigo 15.º, do Regulamento Geral do 
Ruído, as quais ficam anexas a esta ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------- 
(157/20140910)5.2.ISENÇÕES CONCEDIDAS PELO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA AO ABRIGO DO ARTIGO 5.º, DO REGULAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS E OUTROS REGULAMENTOS � RATIFICAÇÃO       
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as isenções concedidas pelo Senhor 
Presidente da Câmara, ao abrigo do artigo 5.º, do Regulamento de Taxas Municipais e outros 
regulamentos, a qual fica anexa a esta ata (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ----------- 
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ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às treze horas e quarenta e seis minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz 
alta por mim, _____________________________________________, conforme deliberação 
tomada na 1.ª reunião desta Câmara Municipal, realizada em 04 de novembro de 2013, que a 
redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e 
assinada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Presidente, 

 
__________________________________________ 

 
A Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e 

Financeira/Recursos Humanos e Saúde, 
 

__________________________________________ 
 


