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ACTA Nº. 18 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE NELAS, REALIZADA EM NOVE DE SETEMBRO DE DOIS 
MIL E OITO 

 
---- Aos nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro, Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. ---------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques, por se encontrar de férias. ----------------------------------------------------------------------- 

 
ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária de 12 de Agosto de 2008, 
que por falta de quórum, foi realizada no dia 26 de Agosto de 2008, a qual tinha sido aprovada 
em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ------------------------------------------------- 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada 
em 26 de Agosto de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 80.274,06 � (oitenta mil duzentos e setenta e 
quatro euros e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 139.740,53 � (cento e trinta e 
nove mil setecentos e quarenta euros e cinquenta e três cêntimos). ----------------------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Voto de solidariedade para com a empresa Borgstena e de louvor aos Bombeiros e 
Protecção Civil; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Voto de louvor aos Funcionários Autárquicos que trabalharam na 17.ª Feira do Vinho do 
Dão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- A Câmara tomou conhecimento de um ofício do Sporting Clube de Santar, o qual envia, em 
anexo, o Relatório de Contas da época desportiva de 2006/2007 e da época desportiva de 
2007/2008, até Fevereiro de 2008. ------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 - OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � LUÍSA FIGUEIREDO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 25 de Agosto de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). -------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram a proprietária Luísa 
Figueiredo, contribuinte n.º 181034727, residente na Rua Vale Lourenço, n.º 34, 3525-525 
Aguieira, que acordou o seguinte: -------------------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

18 Com a abertura da Variante é ocupada na parcela de terreno da 
proprietária a área de 2.595 m2, dividindo o terreno em duas parcelas. 
Na parcela a expropriar existe muro. Com a abertura da Variante à 
Aguieira é necessário refazê-lo e atravessar a estrada com tubagem 
adequada para facilitar o fornecimento de água. ---------------------------
Com a abertura da estrada fica um poço na faixa de rodagem. A 
proprietária quer que o poço se mantenha e se construa uma ligação 
para um novo poço a abrir. Este novo poço tem que ser forrado com 
argolas de cimento. ------------------------------------------------------------   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.015,50 � 

Terreno  2.595 m2   4,10 � 10.639,50 � 
Oliveiras 52 50,00 �   2.600,00 � 
Árvores de Fruto 42 20,00 �      840,00 � 
Videiras 624   1,50 �      936,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietária Luísa Figueiredo, pela quantia de quinze mil e quinze euros e cinquenta 
cêntimos, necessário para a construção da �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua do 
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Salgueiro)�, bem como autorizar o respectivo pagamento e aprovar as restantes condições 
constantes da informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ------------------------- 
1.2.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � JOÃO MARQUES PEREIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 25 de Agosto de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). ------------------------------------- 
 
 
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram o proprietário João 
Marques Pereira, contribuinte n.º 107862824, residente na Rua Professor Sampaio, n.º 16, 
3525-528 Aguieira, que acordou o seguinte: ------------------------------------------------------------ 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

17 Com a abertura da Variante à Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno do proprietário a área de 1.427 m2. ---------------------------------
O proprietário não aceita ficar com a área sobrante e propôs a 
aquisição total do artigo rústico n.º 1772, sito em �Algueiras�, na 
Freguesia da Aguieira. ---------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
15.005,00 � 

Terreno  1.933 m2         5,00 �    9.665,00 � 
Oliveiras 43       50,00 �    2.150,00 � 
Árvores de Fruto 32       20,00 �       640,00 � 
Poço 1  2.550,00 �    2.550,00 � 

--- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os terrenos em causa se encontram na mesma zona, julga-se ser de aceitar. 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição da totalidade do terreno atrás 
referido, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo rústico n.º 1772, sito em �Algueiras�, na 
Freguesia de Aguieira, de que é proprietário João Marques Pereira, pela quantia de quinze mil e 
cinco euros, necessário para a construção da �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua do 
Salgueiro)�, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a 
informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------- 
 
 

2 � TAXAS E IMPOSTOS 
 

2.1.IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DE TAXAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de Agosto de 2008, do Chefe de Secção de 
Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.ma  Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------- 
---- Imposto Municipal sobre Imóveis � Fixação de Taxas ---------------------------------------------
---- 1 � Tendo presente o Decreto-Lei nº. 287/2003, de 12 de Novembro de 2003, no seu artigo 
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112º., fixa as taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis: ----------------------------------------------
---- - a) Prédios rústicos � 0,8%; ----------------------------------------------------------------------------
---- - b) Prédios urbanos � 0,4% a 0,8%; ------------------------------------------------------------------
---- - c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,2% a 0,5%. -----------------------------
---- 2 � No número quatro do mesmo artigo � Os Municípios mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstas nas 
alíneas b) e c) do número um. -------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � As deliberações da Assembleia Municipal referidas no presente artigo devem ser 
comunicadas à Direcção Geral dos Impostos para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se as 
taxas mínimas referidas no número um, caso as comunicações não sejam recebidas até 30 de 
Novembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Exº.�--------------------------------------------------  
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou detalhadamente o 
assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral sugeriu que, de futuro, se analisassem os 
valores das receitas, quer da derrama, quer do Imposto Municipal sobre Imóveis, em virtude de 
se ter verificado um aumento destas receitas, de 2005 para 2008, de quase cem por cento e visto 
que o imposto sobre o património é penoso para as famílias. ------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos explicou a aplicação do Imposto 
Municipal sobre Imóveis aos particulares e sugeriu que se faça um estudo para verificar se os 
coeficientes de actualização estão ou não correctos. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que as taxas propostas para 
aprovação são as taxas em vigor antes da aplicação da Lei que o Governo quer fazer aprovar, 
que na execução do Orçamento se pode verificar que houve um aumento de 9,8%, na 
arrecadação destas receitas pelo que se devia fazer a correlação entre os valores que os 
contribuintes vão pagar e as despesas que a Câmara Municipal vai fazer a favor dos 
contribuintes. Afirmou ainda que se a Lei dava a faculdade aos municípios de cobrar estas 
taxas, então que as devia cobrar, mas o Município deve dizer aos munícipes onde vai gastar o 
dinheiro proveniente dessa receita. -------------------------------------------------------------------------   
---- Face à informação do Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe 
de Divisão Administrativa e Financeira, atrás descrita, a Câmara, nos termos do artigo 112º. nº. 
1, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � Decreto � Lei nº. 287/2003, de 12 de 
Novembro, deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que sejam fixadas as 
seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis: -------------------------------------------------- 
---- a) Prédios rústicos � 0,8 %; -----------------------------------------------------------------------------
---- b) Prédios urbanos � 0,7%; -----------------------------------------------------------------------------
---- c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,4%, referentes ao ano de 2008, a 
liquidar no próximo ano.------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA O ANO DE 2009 � APROVAÇÃO 
----- Presente uma informação, datada de 28 de Agosto de 2008, do Chefe de Secção de 
Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 09-09-2008 

 

5 

---- Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------------
---- Lançamento de derrama para o ano de 2009. --------------------------------------------------------
---- 1 � 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 
colectivas (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. (N.º 1, do Art.º 14.º., da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro). -----------------
----- 2 � A Assembleia Municipal pode, por proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar 
uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano 
anterior que não ultrapasse os 150.000 �. (N.º 4, do Art.º 14.º., do diploma citado).----------------
---- Presente também uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Derrama � Ano de 2009. -------------------------------------------------------------------------------
---- Nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, venho propor ao Executivo Camarário o 
lançamento de uma derrama, no ano de 2009, no valor de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à 
proporção do rendimento gerado na área geográfica do concelho de Nelas, 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, 
com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras de �Requalificação do Espaço da 
Feira de Canas de Senhorim�; �Variante á Aguieira�; �Estrada Moreira-Nelas�; �Museu do 
Vinho do Dão�; �Variante de Nelas � 2.ª Fase.� ---------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto em 
análise. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o que tinha afirmado no 
ponto anterior em relação aos particulares, também se aplicava neste ponto em relação às 
empresas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou que na presente 
data ainda não tinha valores disponíveis referentes àquela receita e entendia que seria cauteloso, 
no momento presente, não baixar aquela taxa de 1,5%. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que um valor baixo de taxa de 
derrama funciona como incentivo às empresas, mas que na presente data era prematuro baixar 
as taxas, quer da derrama, quer do IMI, as quais, juntas, eram cerca de 15% do orçamento 
municipal, pelo que as empresas tinham que perceber que pagavam impostos para a Autarquia 
ter receitas para poder fazer obras. -------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita e 
submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------------   
2.3.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - LEI Nº. 5/2004, DE 10 DE 
FEVEREIRO - LEI DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS � APROVAÇÃO 
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----Presente uma informação, datada de 28 de Agosto de 2008, do Chefe de Secção de 
Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a 
seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.mª. Srª. Presidente da Câmara Municipal -------------------------------------------------------
---- � Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das 
Comunicações Electrónicas --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas, cujo artigo 
106º., estabelece a existência de uma taxa municipal de passagem (TMDP) que é determinada 
com base na aplicação de um percentual sobre a facturação 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 citado artigo 106.º, o referido percentual terá de ser aprovado 
anualmente por cada Município até ao �fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se 
destina a vigência e não ultrapassar 0,25%.---------------------------------------------------------------
---- Assim, deixo o assunto à consideração de Vª. Exª.�------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), no valor de 0,25%, sobre a facturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área deste município de Nelas, referente ao ano de 2009 e submeter o assunto 
à aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------  
2.4.BENEFÍCIOS FISCAIS IRS � PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS � LEI N.º 
2/2007, DE 15 DE JANEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de Agosto de 2008, do Chefe de Secção de 
Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios � Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. ---
----- - Artigo 59.º - Participação no IRS em 2007 e 2008. ----------------------------------------------
---- Em 2007 e 2008, a participação a que se refere a alínea c), do n.º 1, do artigo 19.º, é de 5%.  
---- A alínea c), do n.º 1, do artigo 19.º é o seguinte: �Uma participação variável de 5% no IRS, 
determinada nos termos do artigo 20.º, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva 
circunscrição territorial, calculada sobre a respectiva colecta líquida das deduções previstas no 
n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS. ---------------------------------------------------------------------
---- Assim, a participação a que se refere a alínea c), do n.º 1, do seu artigo 19.º, é de 5% para 
todos os municípios, ou seja em relação a estes anos os municípios não poderão optar por taxa 
de participação inferior. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Anos seguintes a partir de 2009 � Taxa variável a fixar pelos Municípios � Art.º 59.º ------
---- A partir de 2009, os municípios têm direito a uma participação variável até 5% do IRS, 
podendo ser deliberada uma taxa inferior, sendo a diferença deduzida à colecta do sujeito 
passivo de IRS que tenha domicílio fiscal no Concelho conforme refere o n.º 4, do artigo 20.º, 
da Lei n.º 2/2007, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a 
respectiva colecta líquida das deduções no n.º 1, do artigo 78.º, do Código do IRS. ----------------
---- Caso a percentagem deliberada pelo município seja inferior à taxa máxima definida no n.º 
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1, o produto da diferença de taxas e a colecta líquida é considerado como dedução à colecta de 
IRS, a favor do sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele 
a que respeita a participação variável referida no n.º 1 desde que a respectiva liquidação tenha 
sido feita com base em declaração apresentada dentro do prazo legal.� ------------------------------
---- Presente também uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Participação do Município no IRS � Ano de 2009. ------------------------------------------------
---- Nos termos dos Artigos 19.º e 20.º da Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, constitui 
receita dos municípios uma participação variável de 5% no IRS dos sujeitos passivos com 
domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, calculada sobre a respectiva colecta 
líquida das deduções previstas no n.º1, do artigo 78.º do Código do IRS. Refere o n.º 4, do já 
referido Art.º 20.º que, caso a percentagem deliberada pelo município seja inferior à taxa 
máxima definida no n.º 1, o produto da diferença de taxas e a colecta líquida é considerado 
como dedução à colecta do IRS, a favor do sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano 
imediatamente anterior àquele a que respeita a participação variável referida no n.º 1, desde que 
a respectiva liquidação tenha sido feita dentro do prazo legal e com os elementos nela 
constantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Relativamente ao ano de 2007 a participação dos municípios no IRS dos munícipes 
correspondia à taxa máxima de 5%, por força do disposto no Art.º 59.º da mesma Lei. -----------
---- Assim, para o ano de 2009, importa analisar o impacto, nas finanças locais e nas famílias, 
correspondente a uma eventual redução de taxas. --------------------------------------------------------
---- Não dispondo, naturalmente, de elementos para análise do ano de 2008, os elementos 
seguintes têm, por base os dados de 2007 que, no entanto serão suficientemente próximos da 
realidade de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, a participação anual do município, correspondente à taxa de 5% é de �264.300,00, 
ou seja corresponde a cada ponto percentual o valor de �52.860,00. ----------------------------------
-- Considerando uma família média com dois cônjuges com o ordenado bruto de �1.000,00 e 
dois dependentes, a colecta líquida de IRS será de, cerca de �2.507,26. Assim, 5% da colecta 
líquida, que é o valor que cabe ao município em caso de aplicação da taxa máxima de 
participação serão de �125,36. Conclui-se, assim, que por cada ponto percentual de redução um 
agregado familiar deste tipo beneficiará em aproximadamente vinte e cinco euros. ----------------
---- Posto isto, sugiro que o município proponha à Assembleia Municipal a fixação de uma taxa 
de participação de 3%. ----------------------------------------------------------------------------------- ---
---- Com este esforço o município abdica, em favor das famílias com domicílio na área do 
concelho, de cerca de 1% do total do seu orçamento. Valor que se considera não pôr em causa a 
estabilidade económica e financeira da autarquia constituindo um apoio importante para as 
famílias, particularmente na actual conjuntura de crise económica.� ---------------------------------
------ O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou a proposta atrás 
transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva ditou para a acta uma proposta 
alternativa, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------
---- � � Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- a) A faculdade que o Município tem de arrecadar os 5% da receita do IRS; --------------------
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---- b) Que a proposta efectuada pela Senhora Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente 
representam em benefício do contribuinte, por via das taxas do IRS, o montante de 105.270 
euros, de acordo com a estimativa apresentada; ----------------------------------------------------------
---- c) Que essa receita seria devida em 2010; ------------------------------------------------------------
---- d) Que pelas contas apresentadas, o benefício anual para uma família com um rendimento 
bruto de 28.000 �, seria de 50 euros de dedução à colecta de IRS, sendo muito inferior nos 
casos de rendimento bruto inferior a esse; ----------------------------------------------------------------
---- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Numa óptica de maior carácter interventivo do município nas políticas que podem ser 
levadas a cabo e que também a todas as famílias poderão beneficiar, em particular no sector do 
ensino, proponho que a Câmara delibere manter a taxa máxima de 5% de comparticipação nas 
receitas de IRS, utilizando a receita de que agora queria abdicar, na compra e oferta a todos os 
alunos das escolas do concelho, desde o 1.º ciclo até ao 12.º ano, de todos os respectivos livros 
escolares; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � A sustentação financeira desta proposta é a seguinte: o universo de alunos abrangidos 
ronda os 2.000, sendo que cerca de 25% têm apoio social escolar que os dispensa de pagamento 
de livros; considerando o custo médio dos livros de cem euros por aluno, daria então cento e 
cinquenta mil euros (2.000 x 75% x 100 �), o que abatido de um desconto comercial de 15% 
(150.000 � - 22.500 �), que certamente poderia obter-se na compra dos livros, tal implicaria um 
encargo para o município de um valor a rondar os 125.000 euros; ------------------------------------ 
---- 3 � A aplicação desse dinheiro nesta proposta teria, salvo o devido respeito, um muito 
maior efeito multiplicador no desenvolvimento, tendo um impacto efectivo e redistributivo nos 
encargos das famílias que têm que fazer face ás despesas escolares; ----------------------------------
---- 4 � O pagamento far-se-ia já no ano lectivo 2009 � 2010.� ----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que não 
concordava com a proposta alternativa apresentada pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, visto que a despesa da compra dos livros escolares teria de ser feita antes da 
Câmara Municipal arrecadar a receita proveniente do IRS e que o impacto social da diminuição 
de IRS seria muito maior na vida das famílias e era muito mais abrangente e ainda porque a 
Câmara Municipal, em parte, já faz isso, com os manuais escolares de Inglês, no âmbito da 
Acção Social Escolar das actividades extra curriculares. ----------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que estava tranquila, pois sabe que ninguém 
deixa de aprender a ler por não ter dinheiro para comprar os livros, porque a Acção Social 
Escolar cuida dessas crianças. ----------------------------------------------------------------------------  
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o poder que era dado aos 
municípios de participar nas receitas do IRS, era positivo, porque assim os Municípios podiam 
gerir os seus impostos, mas também era propício a ser aproveitado para fins eleitoralistas e de 
propaganda. Afirmou que o Executivo devia ter em conta o impacto daquela receita no 
orçamento da Câmara Municipal. Afirmou também que a proposta alternativa apresentada pelo 
Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva era simpática, mas parecia-lhe eleitoralista. 
Afirmou também que pensava que a Câmara devia encaminhar aquela receita para a Acção 
Social Escolar. Afirmou também que a questão do apoio à educação tinha a ver com uma 
política que este executivo não tem, a qual deveria incluir questões como Centros Escolares, 
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transportes e Acção Social Escolar, entre outras. Afirmou, ainda, que os Senhores Vereadores 
do Partido Socialista entendiam que era da responsabilidade do Executivo a gestão dos recursos 
financeiros e da sua aplicação. ------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que a Lei do IRS pretendia a 
concorrência entre concelhos para fixar, ou não, as populações e para activar políticas de 
desenvolvimento, que a sua proposta alternativa vinha na sequência da proposta apresentada 
pelo Executivo. Afirmou ainda que os Senhores Vereadores do Partido Socialista não 
apresentaram proposta nenhuma e questionou-os para saber se queriam receber a receita, ou se 
pretendiam prescindir da mesma. ---------------------------------------------------------------------------
---- A pedido dos Senhores Vereadores do Partido Socialista foi feito um intervalo de cinco 
minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Reiniciados os trabalhos, a Senhora Presidente pôs à votação a proposta alternativa 
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, tendo a mesma sido 
rejeitada com cinco votos contra, da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Adelino José Borges Amaral, Dr. Jorge Manuel e 
Branquinho de Pais Monteiro e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e um voto a 
favor, do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. -----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, ditou para a acta a seguinte declaração de voto: -----------------------------------
---- �Votámos contra pelos seguintes motivos: -----------------------------------------------------------
---- 1 - por ser uma proposta eleitoralista, sem grande impacto nas finanças do Município; -------
---- 2 - por não ser uma proposta abrangente para a generalidade dos munícipes -------------------
---- 3 - por ser uma proposta injusta porque iria beneficiar pessoas com mais rendimentos e 
retirar benefícios a pessoas com rendimentos inferiores que já beneficiam dos apoios constantes 
na proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva; -----------------
---- 4 � por ser uma proposta avulsa, sem ter em conta a política global de educação do 
município; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 � por ser limitativa de futuras decisões, uma vez que condiciona a acção dos próximos 
executivos, nos próximos anos.� ---------------------------------------------------------------------------
---- De seguida, foi posta à votação a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luís dos Santos Coelho Seixas, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com cinco votos 
favoráveis, da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas, Adelino José Borges Amaral, Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e uma abstenção, do Senhor Vereador 
Dr. José Manuel Borges da Silva. --------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que se absteve na votação 
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas pelas razões que 
apresentou na sua proposta alternativa. --------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas declararam que se congratulavam com a aprovação da sua proposta por ser mais justa e 
universal e porque assistia a cada família o direito de usar o dinheiro como entender, adequado 
às suas necessidades. -----------------------------------------------------------------------------------------
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---- A proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas,   
aprovada, vai ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------- 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANTÓNIO MANUEL ALMEIDA 
LARANJEIRA � COMPARTICIPAÇÃO DA TOTALIDADE DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 25 de Agosto de 2008, de Adélia Jesus Silva, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Eu, Adélia Jesus Silva, encarregada de educação do aluno António Manuel Almeida 
Laranjeira, de 14 anos, a frequentar a Escola Grão Vasco, de Viseu, num curso de Educação 
Formação na área da Administração, permitindo que em dois anos tenha o 9.º ano. ----------------
---- Resta o último ano, mais o estágio profissional de três meses. ------------------------------------
---- Uma vez que não existe no Concelho de Nelas este curso, e como já aconteceu este ano que 
passou, solicito a Vossa Excelência autorização para comparticipar o passe entre Nelas-Viseu e 
Viseu-Nelas, dadas as dificuldades económicas que a minha família tem.� --------------------------
---- Presente também uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 27 de 
Agosto de 2008, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Passe escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Depois de analisada a situação sócio-económica e realizada visita domiciliária ao agregado 
familiar do aluno António Manuel Almeida Laranjeira, verifiquei que se trata de um agregado 
familiar que apresenta algumas carências económicas. ------------------------------------------------- 
---- É de salientar que aquele aluno esteve a ser acompanhado pelo Serviço de Menores em 
Risco, de Viseu, e que após decisão judicial em Novembro de 2007, procedeu-se à alteração da 
medida aplicada anteriormente: de institucionalização (Viseu) passou para apoio junto do pai 
(residente em Nelas), facto que resultou em muitas mudanças para o agregado familiar 
(económicas e sócio-familiares). --------------------------------------------------------------------------- 
---- Aquando do início do ano lectivo 2007/2008, o António foi integrado num CEF (Curso de 
Educação Formação) na área da Administração, ministrado na Escola Grão Vasco, em Viseu, 
permitindo-lhe em dois anos ter equivalência ao 9.º ano de escolaridade, integrando, 
posteriormente, um estágio profissional de três meses. ------------------------------------------------- 
---- A Encarregada de Educação, pelo segundo ano consecutivo, solicita a comparticipação no 
pagamento do passe escolar entre Nelas-Viseu e Viseu-Nelas. ----------------------------------------
---- Depois de verificar que no Concelho de Nelas não irá ter um CEF, e caso V.ª Ex.ª entenda, 
o encargo com o passe escolar poderá ser suportado na totalidade pela Autarquia. -----------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar do aluno António Manuel Almeida Laranjeira 
seja suportado pela Autarquia na sua totalidade. --------------------------------------------------------- 
  

4 � DIVERSOS 
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4.1.ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMÍLIAS NUMEROSAS � VETO DA LEI DO 
DIVÓRCIO � COMUNICADO � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 20 de Agosto de 2008, da Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ------------------------------
---- �Veto da Lei do Divórcio � Comunicado. ---------------------------------------------------------- 
---- A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas congratula-se com a decisão do 
Presidente da República de devolver à Assembleia da República sem promulgação o diploma 
que altera o Regime Jurídico do Divórcio.  ---------------------------------------------------------------
---- Felicitamos também todos os movimentos que, partilhando das nossas mesmas 
preocupações, se manifestaram massivamente contra este diploma mostrando de forma muito 
clara toda a gravidade do proposto e as suas nefastas consequências. --------------------------------
---- Este diploma, ao invés de reforçar a instituição do casamento, tornando-a no forte 
sustentáculo de que a nossa sociedade tanto necessita, iria transformá-lo num contrato 
duvidoso: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- -  sem obrigatoriedade de cumprir obrigações livremente assumidas;  ---------------------------
---- -  sem liberdade de ter o regime de casamento escolhido;------------------------------------------
---- -  sem protecção do cônjuge que se encontre em situação mais fraca; ---------------------------
---- -  sem assegurar a devida e essencial protecção dos filhos menores; -----------------------------
---- -  sem qualquer consequência para o cônjuge que viole os deveres conjugais previstos na 
Lei; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- e permitindo ou favorecendo, nomeadamente, que: -------------------------------------------------
---- - um cônjuge que viole sistematicamente os deveres conjugais (ex: violência doméstica) 
possa obter facilmente o divórcio, podendo inclusive, dessa forma, retirar várias vantagens até 
do ponto de vista financeiro e podendo inclusive, exigir o pagamento de montantes financeiros; 
---- -  o casamento seja dominado por um clima de desconfiança e se converta num espaço de 
permanente e perverso �deve� e �haver� em euros, em que ambos os cônjuges são convidados a 
diariamente inscreverem nas respectivas rubricas as contribuições avançadas, não sabemos se 
com necessidade de acertar uma tabela de preços pelos serviços prestados por cada um, em 
função do tempo e natureza do serviço; ------------------------------------------------------------------- 
---- - cônjuges que sempre cumpriram as obrigações conjugais, respeitando a sua mulher ou o 
seu marido, esforçando-se por conseguir que o casamento que ambos escolheram resulte, 
possam ser precipitadamente deixados sós em grave situação económica, e nalguns casos com a 
obrigação de efectuar pagamentos, tenham ou não a possibilidade ou a capacidade de o fazer; --
---- - um cônjuge que fique severamente fragilizado, nomeadamente por acidente ou doença, 
possa ser chantageado a aceitar determinadas condições, sob o risco de o outro cônjuge poder 
vir a pedir unilateralmente o divórcio; --------------------------------------------------------------------- 
---- - se arrastem durante anos processos em tribunal como consequência de divórcios 
decretados sem que se chegue a acordo sobre aspectos essenciais e decisivos; ----------------------
---- - se faça sofrer ainda mais as crianças e os jovens com processos mal resolvidos e maiores 
situações de risco e conflito familiar, porventura ultrapassáveis se houvesse um investimento 
real em verdadeiros serviços de Mediação Familiar. ---------------------------------------------------- 
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---- A aprovação deste diploma no Parlamento revelou um total desconhecimento da prática e 
das situações existentes e um total divórcio entre os Srs. Deputados desta legislatura e as 
verdadeiras preocupações e aspirações do povo que representam. Foi mais um passo infeliz 
num caminho anti-família e anti-natalidade que tem vindo a ser seguido nesta legislatura e que 
contribui para o enorme Inverno Demográfico porque o nosso país está a passar e que a cada 
ano se acentua.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
4.2.CONCESSÃO DE SEPULTURA PERPÉTUA � TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS � 
CANCELAMENTO DO ACTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de Junho de 2008, do Serviço de Taxas e Licenças, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Averbamento de alvará de concessão de uma sepultura perpétua. -------------------------------
---- Em 22/04/2008 os munícipes António Ventura Alexandre e Maria Luísa da Costa 
Alexandre deslocaram-se ao Serviço de Taxas e Licenças e requereram o averbamento do 
alvará n.º 01/84, registado a fls. 76, do livro de registo n.º 4, para o nome de Fernando José de 
Almeida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nesse mesmo dia foram informados que havia lugar ao pagamento do valor de 212,11 �, 
valor este determinado no n.º 2, do artigo 31.º, da Tabela de Taxas do Município de Nelas, que 
estabelece: - Os direitos dos concessionários de terrenos ou de jazigos não poderão ser 
transmitidos por actos entre vivos sem autorização municipal e sem o pagamento de 50% das 
taxas de concessão de terrenos que estiverem em vigor relativos à área do jazigo. -----------------
---- Em 09/06/2008 foi recebida uma carta, em que ambos solicitam agora que o anterior alvará, 
actualmente renumerado para o n.º 3/2008, possa ficar em nome de ambos, até à morte do 
último, e não no nome de Fernando José de Almeida, tal como foi requerido pelos próprios e 
deliberado em reunião de Câmara de 27/05/2008. ------------------------------------------------------- 
---- Cabe também informar que nunca foi referido o valor de 40� para a realização do referido 
acto administrativo, sendo que os serviços têm total conhecimento do procedimento 
administrativo a adoptar, bem como das respectivas taxas, tendo mesmo estes vindo a ser 
objecto de informações administrativas por mim elaboradas em anteriores processos de 
averbamento de alvarás de concessão de sepulturas perpétuas de que é exemplo a cópia em 
anexo. De referir que aquando da liquidação do respectivo averbamento por parte do requerente 
não houve qualquer manifestação de estranheza em relação ao valor da mesma. -------------------
---- Quanto à revogação do acto administrativo, o CPA estabelece no seu artigo 138.º - Os actos 
administrativos podem ser revogados por iniciativa dos órgãos competentes, ou a pedido dos 
interessados, mediante reclamação ou recurso administrativo. -----------------------------------------
---- O artigo 140.º do CPA estabelece os actos válidos passíveis de revogabilidade. ---------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e 
Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: 
---- �Averbamento em alvará de concessão de sepultura perpétua. Requerentes: António 
Ventura Alexandre e Maria Luísa da Costa Alexandre. -------------------------------------------------
---- Concordo com a informação dos Serviços de Taxas e Licenças anexa, no entanto parece-me 
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oportuno prestar, ainda, os seguintes esclarecimentos: --------------------------------------------------
---- Procedi a averiguações junto dos Serviços atrás indicados e constatei que os requerentes 
foram informados de todas as consequências que o pedido de transferência de posse do alvará 
de concessão de uma sepultura perpétua provocava, tendo-lhes, até, sido chamada a atenção 
para o elevado valor das taxas a liquidar pela transferência do alvará em causa. --------------------
---- Mais informo que não é permitido à Câmara Municipal, a possibilidade de a transferência 
ser feita após a morte dos actuais proprietários. Julgo que os requerentes têm essa possibilidade 
através de testamento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Informo, ainda que, face aos documentos existentes nestes Serviços, o acto administrativo 
foi já consumado, pelo que apenas poderá ser revogado a pedido de todos os intervenientes no 
acto, com a indicação das razões que justifiquem essa revogação, nos termos da alínea b), do n.º 
2, do art.º 140.º, do C.P.A. (Código do Procedimento Administrativo).� -----------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 20 de Junho de 2008, do Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------------- 
---- Em 22 de Abril de 2008, o munícipe António Ventura Alexandre e esposa Maria Luísa da 
Costa Alexandre, residentes no Largo de Cavalaria 7, em Nelas, solicitam o averbamento do 
alvará de concessão de terreno para sepultura perpétua n.º 1/84, relativo à sepultura n.º 43, sita 
no talhão L, para o nome de Fernando José de Almeida, residente no Bairro Augusto Rosado, 
em Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Tal pedido, depois de informado pelo Senhor Chefe de Secção, José Carlos Pires Borges e 
se enquadrar no artigo 31.º da Tabela de Taxas em vigor nesta Câmara Municipal, foi 
deliberado na reunião do Executivo Municipal, de 27 de Maio de 2008, deferir o pedido. --------
---- Posteriormente, em 9 de Junho de 2008, os já identificados munícipes solicitaram que o 
alvará possa ficar em nome de ambos, até à morte do último e não no nome de Fernando José 
de Almeida, conforme assim foi requerido. ---------------------------------------------------------------
---- Quid Iuris? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Dispõe o artigo 138.º, do Código do Procedimento Administrativo, doravante, CPA, que: 
�os actos administrativos podem ser revogados por iniciativa dos órgãos competentes, ou a 
pedido dos interessados, mediante reclamação ou recurso administrativo.� -------------------------
---- Considerando a carta dos munícipes, datada de 9 de Junho de 2008, como reclamação, 
entendemos que está reunida a condição necessária da iniciativa da revogação. --------------------
---- É conveniente verificarmos se este acto a revogar é passível de revogação, nos termos do 
artigo 140.º do CPA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, salvo melhor opinião, a petição dos requerentes é revogável, para o efeito, deverá o 
assunto ser submetido a uma reunião do Executivo. -----------------------------------------------------
---- É o que me cumpre informar, V.ª Ex.ª como sempre superiormente decidirá.� ----------------- 
---- Presente ainda uma declaração, datada de 26 de Agosto de 2008, subscrita por Fernando 
José de Almeida, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Eu, Fernando José de Almeida, casado, natural e residente no lugar, Freguesia e Concelho 
de Nelas, portador do Bilhete de Identidade n.º 69881, passado pelo Arquivo de Identificação 
de Viseu, em 07/02/2001, contribuinte fiscal n.º 125400721, declaro que desisto da sepultura 
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perpétua que os meus tios António Ventura Alexandre e Maria Luísa Costa Alexandre, 
transferiram para meu nome. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicito ainda a V.ª Ex.ª a devolução da importância paga por esta transferência.� ------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, cancelar o acto administrativo de transferência de 
direitos referente à concessão de sepultura perpétua, revogando, assim, a deliberação tomada na 
reunião ordinária realizada em 27 de Maio de 2008 e informar o Senhor Fernando José de 
Almeida de que deve, caso esteja interessado na devolução das verbas liquidadas, requer a 
devolução das mesmas, para que se possa analisar a legalidade dessa devolução. ------------------ 
4.3.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: VICTOR MANUEL VIEIRA DAS NEVES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 20 de Agosto de 2008, da esposa de Victor Manuel Vieira das 
Neves, residente na Rua de Santo António, n.º 36, no lugar e Freguesia de Carvalhal Redondo, 
deste Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------- 
---- Venho por este meio pedir à Senhora Presidente se eu pudesse pagar a minha dívida da 
conta da água em várias vezes. Não pode ser uma soma elevada, tenho 2 filhas e um 
empréstimo da casa. Compreendo que devia ter pago logo, mas como era só meu marido a 
trabalhar era difícil. Agora como eu também trabalho e com boa vontade de parte a parte o 
problema pode ser resolvido sem a cortagem da água. --------------------------------------------------
---- O que eu não compreendo é não se encontrar na Câmara o recibo da colocação do meu 
contador com os metros de água. O meu contador marca 97,430 m3, gastando eu pouco ou nada, 
água da rede e em Fevereiro foi-me levantada uma leitura de 106 m3, pergunto eu, se o meu 
contador anda para trás? ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agradeço toda a sua compreensão e espero uma resposta positiva e que seja resolvida a 
leitura do contador, ou me expliquem a situação, mas que não me seja retirado o contador.� -----
---- �Presente também uma informação emitida pelo Serviço de Taxas e Licenças, datada de 26 
de Agosto de 2008, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água. ---------------------------------------------
---- Relativamente ao assunto em título, informa-se V.ª Ex.ª que o munícipe Victor Manuel 
Vieira Neves, residente na Rua de Santo António, n.º 36, em Carvalhal Redondo, tem, à 
presente data, 5 meses de água em execução fiscal, sendo que a importância da dívida ascende a 
275.28 � (duzentos e setenta e cinco euros e vinte e oito cêntimos) e reporta-se ao período de 
tempo que medeia entre Fevereiro e Julho de 2008. -----------------------------------------------------
---- Mais se informa que o referido valor não inclui os juros de mora, pois estes são calculados 
na data do pagamento. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente ainda uma informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada de 28 de Agosto de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Victor Manuel Vieira das Neves (Requerimento com a entrada n.º 8921, de 20/08/2008). --------
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
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iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal�. ----
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, no momento da 
autorização�, (actualmente 89,00 euros). ---------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
275,28 �, desde que assegure o pagamento mensal do consumo actual. ------------------------------
---- No entanto, a excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pelo 
requerente Victor Manuel Vieira das Neves, residente na Rua de Santo António, n.º 36, no lugar 
e Freguesia de Carvalhal Redondo, deste Concelho de Nelas, em prestações mensais, nos 
termos e de acordo com a informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e 
Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, atrás descrita. --------------- 
4.4.VOTO DE SOLIDARIEDADE PARA COM A EMPRESA BORGSTENA E DE 
LOUVOR AOS BOMBEIROS E PROTECÇÃO CIVIL 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de solidariedade para com a 
empresa Borgstena, devido a um incêndio que deflagrou nas suas instalações no dia 6 de 
Setembro de 2008. Aprovou, também por unanimidade, um voto de louvor aos Bombeiros, 
Protecção Civil e demais entidades que tudo fizeram para ser possível salvar parte das referidas 
instalações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
4.5.VOTO DE LOUVOR AOS FUNCIONÁRIOS AUTÁRQUICOS QUE 
TRABALHARAM NA 17.ª FEIRA DO VINHO DO DÃO. 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor aos Funcionários 
Autárquicos que trabalharam na 17.ª Feira do Vinho do Dão, que decorreu em Nelas entre os 
dias 5 e 7 de Setembro de 2008. ----------------------------------------------------------------------------  
 

5 - CONTABILIDADE 
 
5.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Agosto de 2008, no total de 531.612,94 � (quinhentos e trinta e um mil 
seiscentos e doze euros e noventa e quatro cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 42.214,74 � (quarenta e dois mil duzentos e catorze euros e setenta e quatro cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 - OBRAS PARTICULARES 

 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO  
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 19 de Agosto de 2008 e 01 de Setembro de 2008, constantes na 
relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo I), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 20 de Agosto de 2008 e 01 de Setembro de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo II), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
AUTORIZAÇÕES/ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LOTEAMENTOS, 
DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E 
OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos/comunicações prévias, 
autorizações/alterações de utilização, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, 
informações prévias e outros, entrados nos Serviços de Obras Particulares no período 
compreendido entre 06 de Agosto de 2008 e 01 de Setembro de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ---------------------- 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência prévia, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 20 de Agosto de 2008 e 01 de Setembro 
de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à 
acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. -------------------------- 
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6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 19 de Agosto de 2008 e 01 de 
Setembro de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual 
fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
MESAS E CADEIRAS. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: MERCEARIA E 
CERVEJARIA ROCA, LD.ª � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 26 de Agosto de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Registo n.º 11014, de 20/08/2008. Local: 
Nelas. Requerente: Mercearia e Cervejaria Roca, Ld.ª. -------------------------------------------------
---- 1. A requerente vem solicitar autorização para ocupação da via pública, com mesas e 
cadeiras, nos meses de Agosto e Setembro, numa extensão de 2,00 m2, em frente ao seu 
estabelecimento, no Largo Alexandre Herculano, conforme indicado em planta e fotografia 
anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa área de 2,00 m2, desde que a mesma não prejudique a circulação 
das pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento para ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, junto do estabelecimento sito no Largo Alexandre Herculano, em 
Nelas, em que é requerente a firma Mercearia e Cervejaria Roca, Ld.ª, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
6.5.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE � ANÚNCIO LUMINOSO. LOCAL: 
NELAS. REQUERENTE: COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL � 
APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 26 de Agosto de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de publicidade � Anúncio luminoso - Registo n.º 11011, de 18/08/2008. Local: 
Nelas. Requerente: Companhia de Seguros Fidelidade Mundial. --------------------------------------
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de um anúncio luminoso na fachada principal do 
edifício, com as dimensões de 0,65m x 0,65 m, de acordo com o esquema e fotografia 
apresentados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------ 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 2. O anúncio luminoso proposto viola o disposto na alínea a), do número 3, desta 
informação, pois o balanço é superior a 0,50 metros (aproximadamente 1.00 metro). -------------
---- 3. Ainda assim, embora o balanço seja superior a 0,50 m, este não provoca obstrução de 
perspectivas panorâmicas, não afecta a estética ou ambiente do edifício, não é susceptível de 
causar danos a terceiros ou confundir com sinalização de tráfego, de acordo com o artigo 14.º, 
que determina razões pela qual se pode indeferir um pedido de licenciamento de publicidade. --
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação do 
anúncio luminoso no primeiro andar do edifício. --------------------------------------------------------
---- 5. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer  
indemnização por danos a terceiros que decorram  da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de Vª. Exª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para um 
anúncio luminoso, no estabelecimento sito em Nelas, em que é requerente a Companhia de 
Seguros Fidelidade Mundial, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------
6.6.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO 
CONCELHO DE NELAS � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 25 de Agosto de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação da concessão do mapa de horário de funcionamento de vários 
estabelecimentos comerciais do Concelho de Nelas. Local: Concelho de Nelas. --------------------
---- I � Solicitação do Requerente: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3.º, Capítulo II. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário. -----------------------
---- 3. Os seguintes pedidos encontram-se devidamente instruídos. Assim, não vejo 
inconveniente na renovação dos mapas de horário, desde que não seja posta em causa a 
segurança e tranquilidade pública. ------------------------------------------------------------------------- 
---- a) �Soabor � Comércio de Prendas, Ld.ª�, na Rua do Paço, Urbanização Quinta do Cipreste, 
Lote 2, em Canas de Senhorim, com o período de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com 
paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h. Aos Sábados funcionará no período das 09:00 h 
às 12:30 h e encerrará aos Sábados à tarde e aos Domingos. -------------------------------------------
---- b) �Restaurante Self-Service O Caseiro�, na Av.ª Joaquim Henriques, n.º 19-A, em Nelas, 
com o período de funcionamento das 07:00 h às 24:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -
---- c) �Serralharia�, de José Maria Amaral, na Av.ª do Salgueiro, n.º 28, em Aguieira, com o 
período de funcionamento das 08:00 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
13:30 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Exa.� ------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos comerciais do Concelho de Nelas atrás referidos, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
  

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 


