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ACTA Nº. 22 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE NELAS, REALIZADA EM ONZE DE NOVEMBRO DE DOIS 
MIL E OITO 

 
---- Aos onze dias do mês de Novembro 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 Eng.º João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr.ª Natália Henriques 
Coelho e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. --------------------------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva enviou um fax, datado de 11 de 
Novembro de 2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Reunião Ordinária de 11/11/2008. ------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------
-- Venho pelo presente comunicar a V.ª Ex.ª que compromissos profissionais inadiáveis me 
impedem de estar presente na R.O. da Câmara agendada para hoje 11/11, pelas 15 horas. --------
---- Pedindo a v/compreensão para tal facto, requeiro, em consequência, se digne justificar a 
aludida falta.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

---- Foi lida e aprovada, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Eng.º João 
Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr.ª Natália Henriques Coelho, a 
acta da reunião ordinária pública anterior, realizada em 28 de Outubro de 2008, a qual tinha 
sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges 
Amaral e Dr.ª Natália Henriques Coelho, declararam que se abstiveram na votação da acta da 
reunião ordinária pública de 28 de Outubro de 2008, em virtude de não terem estado presentes 
na referida reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 213.762,57 � (duzentos e treze mil setecentos e 
sessenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
148.262,49 � (cento e quarenta e oito mil duzentos e sessenta e dois euros e quarenta e nove 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
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---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Construção/Manutenção da Rede de Águas Pluviais do Concelho � Rede de Águas 
Pluviais do Pisão � Servidão - Aprovação; --------------------------------------------------------------- 
---- - Despesas com as Festas de Natal � Proposta de deliberação � Autorização. ------------------ 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

---- A Senhora Presidente da Câmara deu as boas vindas aos Senhores Vereadores Eng.º João 
Manuel Correia dos Santos e Dr.ª Natália Henriques Coelho, pedindo-lhes que dessem, 
novamente, o contributo positivo que já tinham dado no passado. ------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou que estava disponível 
para trabalhar em prol do desenvolvimento do concelho e que, de futuro, tomará as posições 
que entender serem as mais correctas para os assuntos em análise e sempre em defesa dos 
interesses do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho fez suas as palavras anteriormente 
proferidas pelo Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos. ---------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral agradeceu, publicamente, as palavras 
proferidas, na última reunião de Câmara pelo Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e Branquinho 
de Pais Monteiro e de seguida, leu a declaração, que a seguir se transcreve, em seu nome e em 
nome dos Senhores Vereadores do Partido Socialista. --------------------------------------------------
---- �Agradecimento � Voto de Boas Vindas -------------------------------------------------------------
---- Ao reassumirem os lugares de vereadores, apresento aos meus camaradas João Santos e 
Natália Coelho, votos de boas vindas e desejo que a sua experiência e sabedoria sirvam para 
engrandecer o trabalho desta Câmara. --------------------------------------------------------------------- 
---- Aproveito para endereçar os meus agradecimentos, em nome pessoal e do Partido 
Socialista, aos vereadores que interromperam ou cessaram as suas funções, ao Carlos Rodrigues 
e ao Jorge Branquinho, manifestando a nossa gratidão pela forma séria e empenhada como 
levaram a cabo o seu mandato. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Em especial ao Professor Jorge Branquinho, que cessou as suas funções, é de elementar 
justiça salientar as suas qualidades de inteligência e sabedoria, que em muito valorizaram o 
nosso desempenho neste órgão. Sempre com firmeza e ponderação, no escrupuloso 
cumprimento das regras da democracia e do respeito mútuo, as suas opiniões e conselhos foram 
sempre para nós uma referência e uma orientação, sustentados na experiência e na sabedoria de 
uma pessoa que, não tendo carreira política, manifestou todas as suas qualidades pessoais e 
profissionais, que vão faltando à maioria dos actores da vida pública. -------------------------------
---- O nosso bem-haja, pela sua postura e pela sua colaboração. --------------------------------------
----- Os nossos votos de felicidade para a sua vida. ------------------------------------------------------
----- Ficamos na expectativa de um regresso breve.� ----------------------------------------------------
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----- De seguida, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em seu nome pessoal, leu a 
declaração que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Agradecimento ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em nome da ATS � Amigos Terras Senhorim, pretendo manifestar o nosso reconhecimento 
pela forma como a Senhora Presidente da Câmara recebeu uma delegação da nossa Associação, 
no passado dia 27 de Outubro, pela disponibilidade e interesse demonstrados pela nossa 
pretensão e também pela rapidez com que submeteu o assunto a apreciação desta Câmara. ------
---- Registamos com apreço esta atitude da Senhora Presidente, que mostrou sensibilidade por 
um problema que, sendo antigo, ganha agora uma nova dimensão, conhecidas que são as 
necessidades da freguesia de Senhorim, na área da acção social e do apoio a pessoas idosas e 
carenciadas e as orientações da política governativa, no sentido de apoiar a criação de infra-
estruturas para prestação de serviços nessa área. ---------------------------------------------------------
---- Não pode a autarquia alhear-se destas carências, que assumem particular gravidade na 
freguesia de Senhorim, porventura aquela com maior número relativo de idosos, não existindo 
actualmente na área geográfica da freguesia qualquer instituição de solidariedade social, que 
possa prestar serviços de apoio. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Rogamos assim que, com a maior brevidade possível e dentro das possibilidades materiais e 
técnicas da Câmara Municipal, seja dada satisfação às nossas pretensões, em especial a 
elaboração do projecto de arquitectura das instalações que pretendemos construir, que irão 
servir de lar, centro de dia e base para apoio domiciliário. ---------------------------------------------
---- Certos que a dimensão e gravidade das carências da freguesia motivarão esta Câmara e a 
Senhora Presidente, esperamos de todos a maior compreensão e um total empenhamento, para a 
concretização de uma obra que é de todos, de dimensão que ultrapassa os limites da Freguesia 
de Senhorim, pois irá integrar-se na rede concelhia de instituições de apoio social.� --------------  
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CONCELHO � REDE DE 
ÁGUAS PLUVIAIS DO PISÃO � SERVIDÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de Novembro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Construção/Manutenção da Rede de Águas Pluviais do Concelho � Rede de Águas 
Pluviais do Pisão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Para drenar as águas pluviais da Rua da Pedra Tabuleira em Pisão e de parte da estrada 
Pisão � Moreira, é necessário construir um colector em manilhas de betão de 400 mm de 
diâmetro através de terreno propriedade de António de Figueiredo, contribuinte n.º 145876322, 
residente no Pisão, Freguesia de Moreira. -----------------------------------------------------------------
---- II. O proprietário concordou com o traçado e acordou receber uma indemnização de 500,00 
� pela criação de servidão e ainda por eventuais danos durante a construção. -----------------------
---- Face à servidão que se vai criar no terreno do proprietário com a construção do colector � 
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50,00 m, julga-se que o valor solicitado é de aceitar. ----------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. ----------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara deu uma breve explicação sobre o assunto em análise. ---- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 500,00 �, ao proprietário 
António de Figueiredo, residente em Pisão, a título de indemnização pelo atravessamento de  
uma sua propriedade, com um colector em manilhas de betão, na extensão de 50 metros, para 
drenagens das águas pluviais da Rua da Pedra da Tabuleira, em Pisão e de parte da estrada 
Pisão-Moreira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 

2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO � 
REQUERENTE: JOÃO PAULO SOARES MONTEIRO � APROVAÇÃO 
 ---- Presente uma carta, datada de 27 de Fevereiro de 2008, de João Paulo Soares Monteiro, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------- 
---- João Paulo Soares Monteiro, empresário em nome individual, com o número de 
contribuinte 201393590, com sede na Rua Vasco da Gama, n.º 4 � 3520 Nelas, vem requerer a 
V.ª Ex.ª a cedência de um lote de terreno industrial na ZI1 de Nelas, com a área de 3.000 metros 
quadrados aproximadamente. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Informo que o lote destina-se à construção de um Centro de Inspecção e Distribuição de 
Ovos, criando 10 postos de trabalho.� --------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 29 de Outubro de 2008, do Técnico Superior, 
Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Pedido de cedência de terreno. Requerente: João Paulo Soares 
Monteiro ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação da Empresa ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicita o empresário em nome individual, João Paulo Soares Monteiro, contribuinte n.º 
201393590, com sede na Rua Vasco da Gama, n.º 4, 3520 Nelas, a cedência de um lote de 
terreno na Zona Industrial de Nelas com a área de aproximadamente 3.000 m2, para efeitos de 
Construção de um Centro de Inspecção e Distribuição de Ovos. --------------------------------------
---- 2. Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estes Serviços informam que o Município de Nelas tem na Zona Industrial de Nelas I (lado 
Lusofinsa), uma parcela de terreno sob o n.º de artigo matricial 5576, com a área de 2.967 m2,  
sito ao Beitoral, Freguesia de Senhorim, identificado na planta de localização em anexo, que 
poderá ser cedido nas condições habituais. --------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão.� ----------------------------
---- Face à informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luis Costa, atrás descrita, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de uma parcela de terreno localizada na 
Zona Industrial de Nelas, (lado Lusofinsa), sito ao Beitoral, Freguesia de Senhorim, inscrito na 
respectiva matriz predial rústica sob o artigo matricial 5576, com a área de 2.967 m2, nas 
condições habituais, que a seguir se transcrevem: ----------------------------------------------------- 
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---- CONDIÇÕES DE VENDA ----------------------------------------------------------------------------
---- 1 - Venda em regime de propriedade plena; ----------------------------------------------------------
---- 2 - Preço de venda é de 0,50 � (cinquenta cêntimos) o metro quadrado; -------------------------
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, com 
todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a laborar; ------
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ------------------------------------------------------------------------------
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra. --------------------------------------------------------------------------------
2.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
COLDKIT IBÉRICA � CORRESPONDÊNCIA DE ARTIGO MATRICIAL � 
AUTORIZAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 30 de Outubro de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno a �Cokldkit Ibérica.� --------------------------
---- Em reunião ordinária realizada em 12 de Fevereiro de 2008, a Ex.ma Câmara deliberou 
ceder ao requerente uma parcela de terreno localizada junto das suas instalações. -----------------
---- Os Serviços informam que o terreno cedido corresponde ao artigo matricial rústico n.º 
2672, sito em Vale de Vinagre, na Freguesia de Vilar Seco, com a área de 1.450 m2, pelo que 
solicito a V.ª Ex.ª a correspondência do terreno cedido ao presente artigo. --------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.�-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a correspondência do artigo matricial atrás 
referido ao terreno cedido à firma �Coldkit Ibérica�, na Zona Industrial de Nelas, por 
deliberação do Executivo Camarário de 12 de Fevereiro de 2008, nos termos e de acordo com a 
informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ----------------------------------------- 
 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: CATARINA PAIS VIEITAS � 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA 
EDUCANDA DIANA PAIS VIEITAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 06 de Outubro de 2008, de Catarina Pais Vieitas, que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Eu, Catarina Pais Vieitas, portadora do Bilhete de Identidade n.º 12420826, emitido em 
Viseu, contribuinte fiscal n.º 238554775, residente na Rua Chão Monteiro, n.º 46, na localidade 
de Vale de Madeiros, Freguesia de Canas de Senhorim, do Município de Nelas, encarregada de 
educação de Diana Pais Vieitas, filha de Jorge Manuel Gonçalves Vieitas e de Maria Otília 
Fernandes Pais Vieitas, nascida em 14/02/1992, na Freguesia de Viseu, portadora do Bilhete de 
Identidade n.º 14188536, que estuda na Escola Secundária Viriato, em Viseu, no CEF, Curso 
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Técnico Prático Comercial do 9.º ano, venho por este meio requerer a V.ª Ex.ª se digne 
comparticipar o/parte do passe escolar.� ------------------------------------------------------------------ 
---- Presente também uma informação, datada de 21 de Outubro de 2008, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Comparticipação do passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos da Escola Secundária 
de Nelas, Agrupamento de Escolas Fortunato de Almeida e da Escola de Ensino Básico/S, Eng.º 
Dionísio Augusto Cunha, de Canas de Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos 
para o ano lectivo de 2008/2009 o Curso de Educação e Formação de Práticas Técnico-
Comerciais (equivalência ao 9.º Ano de Escolaridade) não funciona no Concelho de Nelas, pelo 
que a aluna Diana Pais Vieitas foi encaminhada para a Escola Secundária Viriato, em Viseu. 
Deste modo, o Município deverá comparticipar em 50% da totalidade do passe escolar entre 
Vale de Madeiros � Viseu � Vale de Madeiros. ----------------------------------------------------------
---- 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 da aluna Diana Pais Vieitas seja suportado, em 
50%, pela Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: SOFIA TAVARES � 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA FILHA 
CINDY TAVARES SOUSA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 21 de Outubro de 2008, de Sofia Tavares, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Ajuda nos custos de transporte. ------------------------------------------------------------------------
---- Venho por este meio solicitar a ajuda nos custos de transporte da minha filha Cindy Tavares 
Sousa. A Cindy frequenta a Escola Secundária 3 de Carregal do Sal, no curso de humanidades 
com a língua alemã. Residíamos no Carregal do Sal onde os meus filhos frequentam a Escola. 
No mês de Fevereiro mudámos a nossa residência para Nelas, mas como não existia o curso 
pretendido da minha filha na Escola de Nelas, ficou matriculada no Carregal do Sal, tendo que 
se deslocar todos os dias de autocarro para a Escola. Espero que me possa ajudar neste assunto, 
pois será com alguma urgência, para que a Cindy possa obter o passe. -------------------------------
---- Colocando-me à inteira disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento e com os 
melhores cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 27 de Outubro de 2008, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------
---- �Ajuda nos custos de transporte. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2008/2009 o 
Curso de Humanidades � vertente Língua Alemã, não funciona no Concelho de Nelas, pelo que 
a aluna Cindy Tavares Sousa foi encaminhada para a Escola Secundária/3 de Carregal do Sal. 
Deste modo, o Município deverá comparticipar em 50% da totalidade do passe escolar entre 
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Nelas � Carregal do Sal - Nelas. ----------------------------------------------------------------------------
---- 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 da aluna Cindy Tavares Sousa seja suportado, 
em 50%, pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------ 
3.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA ENCARNAÇÃO 
FIGUEIREDO MARQUES � COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DE SUA FILHA RAQUEL FIGUEIREDO MARQUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 26 de Setembro de 2008, de Maria Encarnação Figueiredo 
Marques, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Eu, Maria Encarnação Figueiredo Marques, moradora na Rua dos Chões, n.º 6, em 
Carvalhal Redondo, encarregada de educação da minha filha, Raquel Figueiredo Marques, 
estudante da Escola Secundária Alves Martins, Viseu, venho por este meio pedir a Vossa 
Excelência, em nome da Autarquia, um contributo para o transporte da minha filha, visto que o 
curso de Ciências Sócio-Económicas que ela frequenta, não existe nas Escolas do Concelho. ---
---- Espero a vossa compreensão.� -------------------------------------------------------------------------  
---- Presente também uma informação, datada de 7 de Outubro de 2008, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------  
---- �Comparticipação de Passe Escolar. ------------------------------------------------------------------ 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2008/2009 o 
Curso de Ciências Sócio-Económicas não funciona no Concelho de Nelas, pelo que a aluna 
Raquel Figueiredo Marques foi encaminhada para a Escola Secundária Alves Martins, em 
Viseu. Deste modo, o Município deverá comparticipar em 50% da totalidade do passe escolar 
entre Carvalhal Redondo � Viseu � Carvalhal Redondo. -----------------------------------------------
---- 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 da aluna Raquel Figueiredo Marques seja 
suportado, em 50%, pela Autarquia. ----------------------------------------------------------------------- 
 

4 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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4.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO CAMPO DE FUTEBOL, DESDE O ÚLTIMO 
POSTE ATÉ AO CAMPO, EM VALE DE MADEIROS, FREGUESIA DE CANAS DE 
SENHORIM � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 1591/2008, no valor de 
1.048,07 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP 
no Campo de Futebol, desde o último poste até ao Campo, em Vale de Madeiros, Freguesia de 
Canas de Senhorim e autorizou o seu pagamento. ------------------------------------------------------- 
 

5 � DIVERSOS 
 
5.1.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � PERGUNTAS AO GOVERNO SOBRE O FUTURO 
DO CENTRO DE ESTUDOS VITIVINÍCOLAS DO DÃO, NOS 100 ANOS DA REGIÃO 
DEMARCADA DE VINHOS DO DÃO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 26903 � 187APAL/08, datado de 22 de Outubro de 2008, do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Encarrega-me o Senhor Deputado Agostinho Lopes de enviar, para conhecimento de V.ª 
Ex.ª e fins considerados convenientes, cópia da Pergunta n.º 75/X(4.ª), que formulou ao 
Governo, sobre o futuro do Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão � nos 100 anos da Região 
Demarcada de Vinhos do Dão. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Logo que obtenhamos resposta governamental às questões colocadas dela daremos 
conhecimento.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Futuro do Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão � nos 100 anos da Região Demarcada 
de Vinhos do Dão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Destinatário: Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas -------------
---- Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia da República --------------------------------------------
---- �Nasceu há 62 anos nos pouco mais de dez hectares da Quinta da Cale, em Nelas. Chama-
se Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão e ali foi feito um trabalho minucioso de 
investigação, produção exemplar e de ajuda aos agricultores que fizeram e fazem a Região 
Demarcada de Vinhos do Dão, a mais antiga de Portugal, logo a seguir ao Douro, claro! ---------
---- Na Quinta da Cale se fez aquele que é considerado por muitos o Vinho do Dão exemplar � 
numa célebre colheita de 1963, capitaneado por Cardoso de Vilhena. Ali se fixaram as �quatro 
castas� do Dão e se estudou com afinco a relação entre a vinha, os solos e a meteorologia � o 
que confere ao Dão uma característica única entre os vinhos de qualidade portugueses e 
mundiais.� (Gazeta Rural). ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O CEVD continua a desempenhar três funções de grande importância para a RDVD: o 
apoio directo ao vitivinicultor, a divulgação e a exportação. -------------------------------------------
---- �Na primeira valência � o Apoio Directo aos Viticultores � o CEVD faz assistência variada 
no que diz respeito à vinha e aos vinhos. Dá apoio laboratorial e assistência no fabrico e 
conservação do vinho. Proporciona ainda assistência através do fornecimento de material 
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vegetativo. Recorde-se que, em média, o Centro produz 300 mil garfos de videiras por ano para 
viveiristas nacionais e internacionais, destacando-se entre as nove principais ali produzidas, a 
casta Touriga Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Transmitir conhecimentos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- O Centro licencia ainda o chamado Sistema Integrado da Vinha e do Vinho, através do qual 
pode legalmente ser explorada uma vinha, da instalação ao arranque, e ajuda a observar os 
Estatutos do Dão, a �bíblia� dos tipos de vinho que na Região Demarcada podem ser 
produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Divulgação é a segunda valência do CEVD e consiste na transmissão aos vitivinicultores 
conhecimentos, quer a partir do Centro, quer externos, que lhes permitam produzir com mais  
qualidade e ao melhor custo. Para isso são feitas variadas acções de formação e informação 
científica e prática, são lançados folhetos informativos e realizados congressos (o CEVD está na 
Comissão Organizadora do Congresso e encerramento dos 100 anos do Dão, a ter lugar em 
Viseu, em 2009). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto à última área de intervenção, a Experimentação, no CEVD as coisas �piam 
fininho�, ou seja, são minuciosa e aguerridamente enfrentadas. O objectivo final deste sector é 
o vinho, a fazer com excelência e elegância. São nove as linhas de trabalho que fazem parte de 
todo o processo de Experimentação, accionadas em estreita colaboração e ligação com o 
Instituto Superior de Agronomia, Escola Superior Agrária de Viseu e Estação Agronómica 
Nacional, sem esquecer a ligação do CEVD a grupos de trabalho e investigação de nível 
internacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Castas do Dão -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em primeiro surge a Caracterização das Castas do Dão: desde o tempo de Alberto Cardoso 
de Vilhena, foram definidas nove. A saber: Para os vinhos tintos constam Touriga Nacional, 
Jaen, Alfrocheiro, Tinto Cão, Tinta Pinheira (Rufete), Bastardo, Trincadeira, Alvarelhão e Tinta 
Roriz. Para os brancos constam a Malvazia Fina, Encruzado, Bical, Cercial Branco, Gouveio, 
Uva Cão, Terrantez, Barcelo e Borrados das Moscas. ---------------------------------------------------
---- É feita também no CEVD a selecção genética das castas e o estudo do comportamento dos 
diferentes porta-enxertos da Região do Dão. A experimentação continua com o estudo da 
influência do sistema de poda no comportamento agronómico das castas, passa por duas áreas 
de intervenção em verde, continua pelo estudo da influência da época e intensidade da desfolha 
e pelo stress hídrico e culmina em estudos apurados de técnicas de gestão do solo. ----------------
---- Toda esta actividade é garantida por um punhado de valentes pessoas a quem já obrigaram a 
reduzir área de vinha para evitar custos excessivos. Mas os funcionários do CEVD não 
desistem. Até que o Dão os separe� do mundo dos vinhos.� (Gazeta Rural) ----------------------- 
---- A sua utilidade e importância para a Região e para a vitivinicultura nacional são 
inquestionáveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, são muitos os rumores de que o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas, no quadro da �reorganização� de serviços e do PRACE, o quer extinguir ou, 
pelo menos, abandonar a tutela e responsabilidade pública pelo CEVD. -----------------------------
---- Ora, o Governo deve esclarecer, não deixando margem para dúvidas, o futuro da instituição. 
---- Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito ao Governo que, 
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por intermédio do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas me sejam 
prestados os seguintes esclarecimentos: ------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Quais são os projectos do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas para o CEVD? ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. É verdade a afirmação da Gazeta Rural de que o Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, através dos seus serviços regionais, impôs a redução �da 
área de vinha para evitar custos excessivos�, presente no artigo citado acima? ---------------------
---- 3. Qual é o estatuto do CEVD na arquitectura institucional do Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas? Qual foi o seu orçamento em 2007? Que transferências 
saíram do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas para o CEVD em 
2008.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------       
5.2.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: MARISA MONTEIRO DA CRUZ � APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 17 de Outubro de 2008, de Marisa Monteiro da Cruz, 
residente na Rua Fonte do Castanheiro, Bloco 8, 2.º Frente, na Vila, Freguesia e Concelho de 
Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª o pagamento em prestações da água em dívida, no maior número 
de prestações possível, devido a problemas financeiros.� ---------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação emitida pelo Serviço de Taxas e Licenças, datada de 29 
de Outubro 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 a munícipe Marisa Monteiro da 
Cruz, residente na Rua do Fonte do Castanheiro, bloco 8, 2.º frente, em Nelas, tem, à presente 
data, 10 meses de água em execução fiscal, sendo que a importância da dívida ascende a 242,95 
� (duzentos e quarenta e dois euros e noventa e cinco cêntimos). -------------------------------------
---- 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, datada de 29 de Outubro de 2008, do Senhor Chefe de 
Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Marisa Monteiro da Cruz (Requerimento com o registo de entrada n.º 14070, de 29/10/2008). -- 
---- 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 
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). ---------------------------------------------------------------- 
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---- 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 
242,95 �, 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, no valor 
de 242,95 �, pela requerente Marisa Monteiro da Cruz, residente na Rua Fonte do Castanheiro, 
Bloco 8, 2.º Frente, na Vila, Freguesia e 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. ---------------------- 
5.3.APROVAR A CONVERSÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO 
DÃO-LAFÕES EM COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO-LAFÕES, 
BEM COMO APROVAR A PROPOSTA DE ESTATUTOS DA COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO-LAFÕES  
---- Presente um e-mail, datado de 28 de Outubro de 2008, de Nuno Martinho, Secretário-Geral 
da Associação de Municípios da Região Dão Lafões, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Muito urgente � Conversão da Associação de Municípios da Região Dão Lafões em 
Comunidade Intermunicipal. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ºs Senhores Presidentes. -------------------------------------------------------------------------
---- Muito boa tarde a todos. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na sequência da conversa telefónica relativamente ao assunto acima referenciado, venho 
por este meio, remeter a V.ªs Ex.ªs os seguintes elementos: --------------------------------------------
---- 1. Ofício com orientações emanadas do Escritório de Advogados; -------------------------------
---- 2. Minuta da Acta de Deliberação do Conselho Directivo da AMRDL; -------------------------
---- 3. Proposta de Deliberação das Câmaras Municipais dos Municípios associados; -------------
---- 4. Proposta de Deliberação das Assembleias Municipais dos Municípios associados; ---------
---- 5. Estatutos da Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões. -----------------------------
---- Relativamente à minuta da acta da deliberação da Assembleia Intermunicipal da AMDRL, a 
mesma será remetida durante o dia de amanhã. ---------------------------------------------------------- 
---- No que respeita à desvinculação dos municípios da GAMVIS, informa-se que esta 
deliberação também terá de ser submetida a aprovação da Assembleia Municipal de cada 
município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Informa-se, ainda, que este processo deverá estar concluído impreterivelmente até ao 
próximo dia 21 de Novembro, sob pena de colocar em causa todo o processo de 
contratualização com a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro. ---
---- Fico ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos complementares.� --------------------------- 
---- Presente também um ofício, datado de 23 de Outubro de 2008, enviado pela firma Andrade 
Miranda, Ana Paula Barreto, Carlos Rebelo, Sociedade Civil de Advogados, RI, ao Ex.m.º 
Carlos Manuel Marta Gonçalves, Distinto Presidente do Conselho Directivo da Associação de 
Municípios da Região Dão Lafões, com sede em Tondela, que a seguir se transcreve: ------------
---- �Conversão da Associação de Municípios da Região Dão Lafões em Comunidade 
Intermunicipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Considerando o regime jurídico previsto na Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto, que veio 
estabelecer o regime jurídico do associativismo municipal, revogando a Lei n.º 11/2003, de 13 
de Maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando o prazo previsto no Artigo 38.º da referida Lei, que se estende até ao dia 28 
de Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando o parecer do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, do dia 
8 de Outubro; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando ainda a consulta informal que fizemos junto do Ministério Público. ------------
--- Proponho a seguinte metodologia: ----------------------------------------------------------------------
---- I. Aprovação no Conselho Directivo da Associação da conversão da Associação de 
Municípios da Região Dão-Lafões em Comunidade Intermunicipal e aprovação dos respectivos 
estatutos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Aprovação na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Região Dão-
Lafões a conversão desta Associação em Comunidade Intermunicipal e aprovação dos 
respectivos estatutos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Aprovação nas Câmaras Municipais dos Municípios associados da conversão da 
Associação de Municípios da Região Dão-Lafões em Comunidade Intermunicipal e aprovação 
dos respectivos estatutos; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV. Aprovação nas Assembleias Municipais dos Municípios associados da conversão da 
Associação de Municípios da Região Dão-Lafões em Comunidade Intermunicipal e aprovação 
dos respectivos estatutos, bem como, a eleição dos representantes dos Municípios na 
Assembleia Intermunicipal da Comunidade (CIM); -----------------------------------------------------
---- V. Antes de outorgarem a escritura de conversão da Associação em Comunidade 
Intermunicipal os Municípios deverão desvincular-se da área metropolitana de Viseu; ------------
---- VI. A escritura pública deve ser outorgada até ao dia 26 de Novembro; -------------------------
---- Tomámos já a liberdade de solicitar o certificado de admissibilidade de denominação e 
aprovação do objecto da Comunidade Intermunicipal junto do Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Enviamos este documento igualmente por e-mail para permitir a rápida circulação do 
mesmo.� -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma Proposta de Deliberação para a Câmara Municipal aprovar, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Na sequência da deliberação do passado dia nove de Setembro do Conselho Directivo da 
Associação de Municípios da Região Dão-Lafões e da deliberação de vinte e cinco de Setembro 
do presente ano da Assembleia Intermunicipal da referida Associação, através das quais se 
aprovou a conversão da Associação de Municípios da Região Dão-Lafões em Comunidade 
Intermunicipal da Região Dão-Lafões (CIM), foi presente a seguinte proposta de deliberação. --
---- Considerando que a Associação de Municípios da Região Dão-Lafões foi constituída ao 
abrigo da Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio, que entretanto foi revogada pela Lei n.º 45/2008, de 
27 de Agosto; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando ainda que os limites geográficos da referida Associação de Municípios 
coincidem com unidade territorial NUT III � Dão-Lafões; ---------------------------------------------
---- Considerando que o Artigo 38.º da Lei n.º 45/2008 estabeleceu um prazo e a forma de 
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conversão (mecanismo simplificado) das Associações de Municípios constituídas ao abrigo da 
Lei n.º 11/2003 em Comunidades de Municípios constituídas ao abrigo da Lei n.º 11/2003 em 
Comunidades Intermunicipais (CIM); --------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando ainda que, por ofício do Gabinete do Secretário Estado Adjunto e da 
Administração Local, com o n.º 002208, de 08 de Outubro de 2008, foi determinado que as 
Associações de Municípios de Fins específicos podem recorrer ao processo simplificado e 
converter-se em Comunidade Intermunicipal (CIM); ---------------------------------------------------
---- Considerando que um dos fins da Associação era precisamente a articulação dos 
investimentos municipais através da contratualização e gestão de Programas Comunitários no 
âmbito do QREN, e que a prossecução desse fim só é possível se a Associação de Municípios 
se converter em Comunidade Intermunicipal, para tal se propõe a aprovação dos seguintes 
pontos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a conversão da Associação de 
Municípios da Região Dão-Lafões em Comunidade Intermunicipal de Fins Gerais (CIM) que 
adoptará a denominação de Comunidade Intermunicipal  da Região Dão-Lafões; ------------------
---- b) Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de estatutos por 
que se há-de reger esta Comunidade Intermunicipal; ----------------------------------------------------
---- A Câmara Municipal, depois de proceder à análise do presente projecto de deliberação, 
deliberou, por unanimidade, aprovar a conversão da Associação de Municípios da Região Dão-
Lafões em Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões, bem como, aprovar a proposta 
de estatutos da Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões.� --------------------------------
---- Presente também uma informação do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís 
dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Face aos documentos anexos, venho informar a Exm.ª Sr.ª Presidente do seguinte: ----------
---- 1. A Associação de Municípios da Região Dão Lafões, constituída no ano de 2007, tendo 
como fim principal a contratualização de fundos comunitários no âmbito do QREN, 
nomeadamente do PO Centro; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Desde a sua constituição foi desenvolvido um trabalho complexo, mas profícuo, que 
culminou com o acordo relativamente à maior parte das verbas daquele Programa Operacional e 
ao acordo relativamente à distribuição daquelas verbas por Eixo e por Município; -----------------
---- 3. De acordo com informação prestada em várias reuniões da Associação, informação 
também divulgada nas Assembleias Intermunicipais, foi sempre entendimento dos juristas que 
prestam apoio aos órgãos da Associação que a mesma cumpria todos os requisitos para ser 
parceira na contratualização de fundos do QREN; -------------------------------------------------------
---- 4. Aliás esse foi também o entendimento tácito da Comissão de Gestão do PO Centro, ou 
não teria negociado com a Associação todos os apoios já acordados; --------------------------------
---- 5. No entanto, com a publicação da Lei n.º 45/2008, em 27 de Agosto, Regime Jurídico do 
Associativismo Municipal, o cenário altera-se, sendo, agora, forçoso alterar o estatuto jurídico 
da Associação, aproveitando o regime simplificado transitório previsto naquele diploma; --------
---- 6. A proposta vai no sentido de se converter a Associação numa Comunidade 
Intermunicipal, aprovando os estatutos juntos, elaborados nos termos da Lei agora em vigor. 
Mais se torna necessária a desvinculação da GAMVIS e a eleição pela Assembleia Municipal 
de 5 representantes para a Assembleia Intermunicipal da nova CIM. ---------------------------------
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----- Termos em que proponho à Senhora Presidente que: ----------------------------------------------
---- A � Submeta à próxima reunião de Câmara a Proposta de Deliberação remetida pela 
Associação, incluindo os respectivos estatutos; ----------------------------------------------------------
---- B � Proponha à mesma reunião do órgão a desvinculação do município da Grande Área 
Metropolitana de Viseu, entidade já inactiva, mas que não estando extinta impossibilita a 
criação da Comunidade Intermunicipal; ------------------------------------------------------------------- 
---- C � Solicite a convocação de uma Assembleia Municipal Extraordinária, por forma a 
aprovar a Proposta também anexa, os estatutos e a desvinculação da GAMVIS e, ainda, a 
eleição dos representantes na Assembleia Intermunicipal nos termos do n.º 2, do Art.º 11.º, da 
Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto e do Art.º 17.º dos Estatutos a aprovar. ----------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- Presente ainda a proposta de Estatutos da Comunidade Intermunicipal da Região Dão 
Lafões, a qual fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ----------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, explicou 
o assunto em análise, realçando alguns aspectos já referidos na sua informação, acima descrita. 
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos colocou algumas questões, fez 
algumas considerações sobre a proposta de Estatutos em análise e apresentou algumas 
preocupações, nomeadamente, quanto à alínea f), do n.º 1, do artigo 26.º, dos referidos 
Estatutos: �Propor à Assembleia Intermunicipal a cobrança dos impostos municipais e 
assegurar a respectiva arrecadação�, questionou qual era comparticipação financeira do 
Município de Nelas na referida Comunidade Intermunicipal e manifestou relutância e 
preocupação quanto ao descrito no n.º 1, do artigo 34.º, dos referidos Estatutos, referentes à 
contribuição financeira de cada Município e ainda manifestou preocupação quanto ao descrito 
no n.º 7.º, do art.º 13.º e na alínea n), do n.º 1, do art.º 26.º, dos referidos Estatutos ---------------- 
---- A Senhora Presidente explicou que o cálculo da contribuição financeira do Município de 
Nelas era feito em função da área do Concelho e do FEF e que nas próximas reuniões iria trazer 
as informações que tivesse disponíveis. ------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou que o seu voto favorável à 
aprovação dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões ficava 
condicionado às suas preocupações, atrás referidas. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta a seguinte 
declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Atendendo ao interesse concelhio, votei favoravelenmte os estatutos em análise. No 
entanto, entendo que eles enfermam de várias omissões.� ----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, ditou para a acta a seguinte declaração de voto: -----------------------------------
---- �Devido à urgência, votamos favoravelmente os estatutos em análise, manifestando 
algumas preocupações que recomendamos que os representantes do Município coloquem na 
próxima Assembleia Intermunicipal, nomeadamente: ---------------------------------------------------
---- - As deliberações serem tomadas por maioria simples; ---------------------------------------------
---- - As deliberações não carecerem de ratificações e serem vinculativas para os Municípios; ---
---- - A possibilidade da Comunidade Intermunicipal propor à Assembleia Intermunicipal a 
cobrança de impostos municipais, que o Município de Nelas não pode recusar; --------------------
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---- - A não indicação dos critérios que definem a contribuição financeira de cada Município.� -
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conversão da Associação de Municípios 
da Região Dão-Lafões em Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões, bem como 
aprovar os estatutos desta Comunidade e a desvinculação da GAMVIS, com as reservas 
apresentadas pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome do Partido 
Socialista, atrás descritas, devendo o assunto ser submetido, para apreciação, à próxima sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de Nelas. ------------------------------------------------------ 
 
5.4.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � PARECER 
SOBRE A PROPOSTA DE LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2009 - 
CONHECIMENTO  
---- Presente um e-mail, datado de 31 de Outubro de 2008, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Junto enviamos a V.ª Ex.ª o parecer da ANMP sobre a Proposta de Lei do O.E. 2009, hoje 
aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Geral, órgão máximo entre Congressos.� -------------
---- �PROPOSTA DE LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2009 � PARECER ---------
---- INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os municípios portugueses estão conscientes de que a Proposta de Lei do Orçamento de 
Estado para 2009 foi elaborada num momento de particular dificuldade da conjuntura 
económica em que também a sociedade portuguesa vive mergulhada. -------------------------------
---- Inevitavelmente, esta crise também internacional condicionará e acarretará, ainda, 
consequências gravosas para os vários sectores da actividade económica. ---------------------------
---- Os municípios portugueses estão conscientes deste abalo social e das implicações que o 
mesmo pode vir a causar em sectores tão importantes como a segurança social, o emprego, o 
desenvolvimento da economia e a sustentabilidade dos mercados financeiros. ----------------------
---- Por este facto, a ANMP defende um Orçamento capaz de dar resposta às necessidades das 
populações, no sentido de verem aliviada a sua carga fiscal e, ao mesmo tempo, verem ser 
adoptadas políticas sociais por parte quer da Administração Central, quer da Local, que 
procurem diminuir as dificuldades das famílias e as assimetrias regionais, assim contribuindo 
para um desenvolvimento mais justo e sustentado do nosso país. -------------------------------------
---- De facto, as autarquias considerariam preferível ver alterada a presente Proposta de Lei de  
modo a que as transferências financeiras para os municípios pudessem acompanhar, em termos 
proporcionais, o crescimento das receitas fiscais do Estado, que se cifram nos 11,9%. ------------
---- Esse crescimento iria permitir, estamos certos, a existência de uma almofada financeira 
capaz de viabilizar uma nova e mais interventiva política social local, capaz de dar resposta 
pronta e eficaz, por parte dos municípios, às carências das populações que constantemente 
batem às suas portas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É essencialmente por este factor que os municípios portugueses não aceitam que seja o 
Poder Central a desenvolver políticas eminentemente locais. É essencialmente aos municípios 
que deve caber a assunção de colocar em prática as suas próprias políticas sociais locais já que 
o factor proximidade e melhor conhecimento das populações permitirá uma resposta mais 
eficaz para a resolução dos seus (receia-se que crescentes) problemas. -------------------------------
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---- Por outro lado, nota-se que há uma preocupação excessiva do Governo em identificar e 
acentuar os problemas da habitação e do crédito hipotecário como sendo a única inquietação da 
sociedade portuguesa. É falso que assim seja. ------------------------------------------------------------
---- É bom recordar que grande parte da população mais desfavorecida não tem acesso à 
possibilidade de garantir, sequer, um crédito para aquisição de habitação própria tal como não é 
contribuinte em IMI porque não dispõe da mesma habitação própria, pelo que a extensão desta 
crise é muito mais profunda e transversal à sociedade portuguesa. ------------------------------------
---- Regista-se como positivo que na Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2009 
estejam contempladas algumas medidas preconizadas e defendidas pela Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, nomeadamente a suspensão do novo regime das Taxas Municipais 
que, a serem implementadas no próximo ano, e mau grado o inevitável aumento de receitas para 
as autarquias, iriam agravar a já depauperada economia familiar dos portugueses. -----------------
---- Os municípios estão, desde a primeira hora, ao lado das populações mais desfavorecidas e, 
por isso mesmo, querem ser parte integrante das soluções que procurem a resolução dos agora 
acrescidos problemas, contribuindo de forma decisiva para a melhoria da sua qualidade de vida. 
---- Seguidamente, procede-se à identificação e comentários relativos a algumas das medidas 
previstas na Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2009. -------------------------------------
---- 1. MONTANTE GLOBAL A TRANSFERIR E DISTRIBUIÇÃO DE VERBAS ENTRE 
OS MUNICÍPIOS (Artº. 30º) ------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Governo cumpre o texto da LFL, texto que não assume o compromisso transmitido 
durante o Congresso da ANMP, ao não assegurar que as transferências para os Municípios 
acompanhem a variação dos impostos do Estado. -------------------------------------------------------
---- Na verdade, a Lei das Finanças Locais (art.º 19.º) define o montante global a transferir para 
os Municípios, estabelecendo uma relação de variação com a evolução das cobranças de 3 
impostos de referência � o IRS, o IRC e o IVA. ---------------------------------------------------------
---- Porém, esta norma acaba por ser prejudicada por uma das regras de distribuição de verbas  
entre Municípios também contida na Lei de Finanças Locais (art.º 29.º) destinada apenas a 
assegurar que os Municípios com grandes decréscimos brutos de receita, pudessem ser 
compensadas pelos �excedentes� dos Municípios com maiores acréscimos brutos. Por esta via, 
não é permitido o aumento destes em mais do que 5%. -------------------------------------------------
---- Assim, a regra geral de cálculo do montante global a transferir para os Municípios, é 
anulada por uma regra secundária de mera redistribuição e compensação intermunicipal. --------
---- Esta anomalia tem duas consequências fundamentais: ---------------------------------------------
---- a) O crescimento médio das transferências para os Municípios será de 4,8%, em vez de 
11,9% (que resultaria da aplicação da LFL), traduzindo-se numa perda de receita para os 
Municípios de 171 milhões de euros (deveriam crescer 286 milhões de euros e irão crescer 
apenas 115 milhões); ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) A distribuição de verbas entre os Municípios fica sujeita, na prática, à regra única do 
crescimento máximo de 5%, que anula todos os critérios de distribuição previstos para o Fundo 
Geral Municipal e Fundo de Coesão Municipal, reduzindo a aplicação da LFL àquela única 
regra (293 Municípios crescem 5% e apenas 15 têm variações diferenciadas). ----------------------
---- A aplicação da Lei de Finanças Locais resulta assim na prova mais evidente dos erros da 
própria Lei, pois os restantes critérios de distribuição de verbas acabam por não servir de nada, 
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só funcionando a �regra única� de aumento de 5%. -----------------------------------------------------
---- Desta situação resulta também que o FEF não corresponde a 25,3% (mas apenas a 22,1%) 
da média aritmética de IRS+IRC+IVA, conforme definido no art.º 19.º, n.º1, da mesma Lei, 
efeito que se deve à não evolução das transferências para os Municípios de acordo com a 
variação daqueles impostos. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. DISTRIBUIÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS (Artº. 30º) --------------------------------------------
---- A ANMP irá verificar a forma como foi efectuada a distribuição de verbas entre 
Municípios, o que ainda não foi possível nesta data. ---------------------------------------------------- 
---- Constata-se, contudo, que não é cumprido o n.º 7, do art.º 27.º, da LFL, que estabelece que 
�é sempre garantido a cada Município 50% das transferências financeiras, montante esse que 
corresponde ao FGM�. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Bastará verificar as verbas previstas no mapa XIX anexo ao O.E. para serem transferidos 
como FEF (e FSM), em relação a Municípios como Lisboa, Cascais ou Oeiras (só a título de 
exemplo), para se constatar que os respectivos valores são insuficientes para cumprir aquela 
regra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. FUNDO SOCIAL MUNICIPAL (Artº. 30º) ------------------------------------------------------
---- O FSM continua contra o estabelecido no art.º 58º da LFL, a respeitar apenas às 
competências exercidas desde 1985 pelas Autarquias Locais, e não correspondendo mais uma 
vez a 2% (representa apenas 1,9%) da média aritmética de IRS+IRC+IVA, conforme definido 
no artº. 19.º, n.º 1, da mesma Lei, efeito que se deve à não evolução das transferências para os 
Municípios de acordo com a variação daqueles impostos. ----------------------------------------------
---- Esta aplicação da Lei acabou por criar novos problemas. Verifica-se que, por exemplo, os 
Municípios de Lisboa, Oeiras ou Cascais não irão ter FSM ou irão tê-lo em montante 
insignificante face ao que seria devido. --------------------------------------------------------------------
---- Por este motivo, estes e outros Municípios ficam numa situação de desigualdade perante a 
lei, em relação aos restantes Municípios. ------------------------------------------------------------------
---- De facto, a generalidade dos Municípios tem verbas consignadas correspondentes ao FSM, 
podendo ser sujeitos a retenções financeiras no futuro. Outros Municípios, como nos casos dos 
Açores e Madeira, por motivos diferenciados, não ficam sujeitos a consignação de verbas do 
FSM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Estará esta posição de desigualdade perante a Lei coberta pelas normas constitucionais? ----
---- 4. TRANSFERENCIAS PARA ÁREAS METROPOLITANAS E ASSOCIAÇÕES DE 
MUNICÍPIOS (Artº. 35º) ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Constata-se também que não é dado cumprimento à transferência de verbas prevista para 
Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas, correspondente respectivamente a 1% e a 
0,5% do FEF corrente dos Municípios envolvidos, conforme estabelecido no artº. 26.º, n.º 3, a), 
da Lei nº. 45/2008 e no artº. 25.º, n.º3, j), da Lei nº. 46/2008. -----------------------------------------
---- O valor correspondente à norma atrás referida representa cerca de 6,6 milhões de euros, 
verificando-se que estão inscritos cerca de 3,1 milhões de euros. Assim este montante deverá 
ser reforçado em 3,5 milhões de euros. -------------------------------------------------------------------- 
---- 5. AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS (Artº. 32º) ------------------------------------------------
---- Em matéria de transferências de competências para os Municípios, regista-se que são 
repetidas as habituais autorizações (nunca concretizadas) para que o Governo venha a proceder 
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às transferências das verbas correspondentes dos Ministérios envolvidos. ---------------------------
---- No caso de 2009, são explicitadas competências nas áreas da Acção Social e da Saúde, 
todas elas já referidas e nunca concretizadas nas Leis do Orçamento de Estado dos anos 
anteriores. Porém, perante a situação de crise agravada que se vive em Portugal, como 
anteriormente já se referiu, são indispensáveis políticas sociais locais reforçadas, não podendo 
mais ser adiadas tais transferências de competências. ---------------------------------------------------
---- O mesmo se passa com a autorização para o Governo regulamentar os poderes tributários 
dos Municípios, que vem sendo introduzida repetida e anualmente nas Leis do Orçamento de 
Estado (nunca concretizada também). --------------------------------------------------------------------- 
---- É ainda ampliado por mais um ano, de 4 para 10 anos, o prazo para a concretização das 
transferências de competências previstas na Lei nº. 159/99 (Lei-quadro das transferências de 
atribuições de competências para as Autarquias Locais). -----------------------------------------------
---- Entretanto, não é compreensível a redacção do nº. 5 do artº. 32º. ---------------------------------
---- A ANMP propõe ainda que seja concedida autorização legislativa ao Governo para alterar o 
artº. 14.º da LFL, face à sua desastrosa aplicação que resultou em quebras insustentáveis da 
receita de Derrama no corrente ano, contra as previsões que o Governo apresentou quando 
aprovou a nova Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 6. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO (Artº. 33º) ----
---- 6.1.A Proposta de Lei do Orçamento de Estado estabelece as autorizações para que sejam 
transferidas, do Ministério da Educação, as verbas correspondentes a competências a 
descentralizar, no que se refere à componente de apoio à família na educação pré-escolar e à 
Acção Social Escolar, nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. --------------------------------------------
---- È também estabelecida a autorização para que o Governo possa transferir verbas para os 
Municípios que tenham celebrado contratos de execução em matérias de pessoal não docente, 
actividades de enriquecimento curricular e gestão do parque escolar. --------------------------------
---- Este conjunto de autorizações de transferência de verbas do Ministério da Educação leva ao 
não cumprimento do nº. 3 do artº. 58º da Lei de Finanças Locais, o que se compreende dado que 
o Decreto-Lei nº. 144/2008 não transferiu, de facto, quaisquer competências, limitando-se a 
delegar a execução de competências do Ministério da Educação nos Municípios. ------------------
---- Este regime de mera delegação de competências fica assim mais claro com a Proposta de 
Lei do Orçamento de Estado. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6.2. Entretanto, e no que refere às dotações a transferir e inscritas no Orçamento do 
Ministério da Educação, há que incluir a verba correspondente á aquisição de material didáctico 
e pedagógico a nível da educação pré-escolar (artº.10.º, n.º 2, do D.L. 144/2008). -----------------
---- Impõe-se igualmente a previsão da inscrição e transferência de verba com vista à 
compensação dos Municípios pelo alargamento de beneficiários da acção social escolar do 1º. 
Ciclo do Ensino Básico. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto à �componente de apoio à família�, há que ter em conta que as verbas 
correspondentes estão inscritas no Orçamento do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social 
(artº. 10.º, n. 3, do D.L. nº. 144/2008), pelo que a respectiva transferência tem de ser acautelada. 
---- No que se refere à Acção Social Escolar nos 2º e 3º Ciclos, as verbas inscritas no 
Orçamento do Ministério da Educação têm de contemplar o alargamento dos beneficiários 
anunciado pelo Governo e operado pelo Despacho nº. 20956/2008. ----------------------------------
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---- Já no que respeita ao pessoal não docente, as verbas a transferir deverão prever os encargos 
que resultarem de progressões obrigatórias ou outros encargos previstos na Lei. -------------------
---- A verba inscrita no orçamento dos encargos gerais do Estado é destinada ao pagamento das 
despesas a que se refere o artº. 9º, n.º 2, do D.L. nº 144/2008 (3º. Ciclo do Ensino Básico). A 
compensação acordada com os Municípios pelas despesas de transportes escolares provocadas 
pelo reordenamento da rede do 1.º Ciclo (como consta do OE/2008), deve ser confirmada pelos 
Municípios junto da DGAL. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 7. ENCARGOS COM PESSOAL (Artº. 34º) --------------------------------------------------------
---- Regista-se como positiva a proposta de não contabilização para efeitos do limite com 
encargos de pessoal (art.º 18.º do D.L. n.º 116/84), do pessoal abrangido pelo processo de 
transferência de competências para os Municípios, conforme proposta da ANMP. -----------------
---- Deve também ser abrangido por esta norma o pessoal dos GAT�s transferido para os 
Municípios ou Associações de Municípios, em consequência da extinção daqueles. ---------------
---- 8. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL (Artº. 38º) ---------------------------------------------------
---- Regista-se como positiva a alteração à Lei de Finanças Locais que clarifica que a 
possibilidade de excepcionamento do limite legal para a contracção de empréstimos a médio e 
longo prazos (artº. 39º-n. 5 e nº. 6 da LFL), abrange igualmente a excepção, pelo mesmo 
montante, ao limite de endividamento líquido municipal (artº. 37º da LFL), conforme proposta 
apresentada pela ANMP em fase de discussão da Proposta de Lei de Finanças Locais (Setembro 
de 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reforça-se a necessidade de os Despachos do Ministro das Finanças, para que possam ser 
excepcionados os empréstimos para obras co-financiadas pelo QREN, sejam deferidos, dados 
os seus reflexos positivos na actividade económica, conforme o estudo da Deloite 
oportunamente apresentado pela ANMP ao Senhor Ministro. -----------------------------------------
---- Deverão ser revogados o nº. 4 do artº. 32º da Lei nº. 53ª-F/2006, de 29 de Dezembro e a 
alínea b) do nº.2 do artº. 36º da Lei nº. 2/2007, com a redacção que lhe foi dada pelos artigos 
28º e 29º da Lei do Orçamento de Estado para 2008, normas estas que vieram introduzir, no 
cálculo do endividamento líquido municipal, as dívidas de sociedades como o Metro do Porto 
ou as empresas dos sistemas multimunicipais/Águas de Portugal, situação que é absurda e 
muito penalizadora para os Municípios envolvidos. -----------------------------------------------------
---- 9. TAXAS MUNICIPAIS (Artº. 40º) -----------------------------------------------------------------
---- Regista-se positivamente a proposta de adiamento da entrada em vigor das novas tabelas de 
taxas municipais, por mais um ano, conforme proposta da ANMP, dados os inusitáveis grandes 
aumentos de valor das taxas que a nova legislação irá inevitavelmente provocar, num período 
de generalizada crise para as famílias e empresas. -------------------------------------------------------
---10. ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO IMI (Artº. 77º e artº. 78º) ----------------------------------
---- Registam-se positivamente as alterações propostas ao Código do IMI, nomeadamente: ------
---- - Triplicação das taxas de IMI para os prédios em ruínas (além da duplicação para os 
prédios devolutos, já em vigor; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - disponibilização, por via electrónica, aos Municípios, da informação relativa ao resultado 
da avaliação dos prédios urbanos. --------------------------------------------------------------------------
---- Porém, na alteração proposta ao artº. 44º (Coeficiente de vetustez), com a qual se concorda, 
a nova regra deve respeitar não só aos prédios ampliados mas também aos que tenham sido 
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objecto de reabilitação parcial. ------------------------------------------------------------------------------
---- É proposto o aumento de 1 para 2 do número de Vogais indicados pela ANMP na Comissão 
Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos. --------------------------------------------------------------
---- Não se identificam motivos para esta proposta, nunca anteriormente formulada. Para efeitos 
de segundas avaliações, é proposta a nomeação de Vogais pelas Câmaras Municipais. A medida 
é positiva em si mesma, mas o seu âmbito deve ser alargado à totalidade das avaliações. ---------
---- Deverão ser eliminadas as penalizações aos contribuintes que pretendem exercer o seu 
direito de reclamar a correcção de eros nas avaliações, e que não devem ser prejudicados pelo 
exercício daquele direito. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 11. INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA (Artº. 83º e artº. 85º) ----------------------
---- Regista-se como positivo o conjunto de propostas de incentivos à reabilitação urbana, 
conjugando benefícios em sede de IRS e IRC com outros em sede de IMI e IMT, vem como o 
lançamento proposto dos fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional, 
através dos quais pode vir a ser incrementada a reabilitação urbana por via do arrendamento. ---
---- 12. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (Artº. 3º.) ---------------------------------------------------------
---- Volta a ser atribuído aos Municípios, por razões de interesse público, o direito de 
preferência, nas alienações de imóveis do Estado, conforme proposta apresentada pela ANMP, 
medida que se regista como positiva. ---------------------------------------------------------------------- 
---- 13. TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS (Artº. 16º e artº. 18º) --------------------------
---- São adoptadas duas medidas que a ANMP considera positivas para os trabalhadores das 
autarquias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por um lado (art.º 16.º), é permitida a inscrição como beneficiários titulares da ADSE a 
todos os trabalhadores que exerça funções públicas, independentemente da sua relação jurídica 
de emprego público. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Por outro lado (art.º 18.º), volta a ser permitida a mobilidade dos trabalhadores das 
autarquias para os serviços da Administração Central. --------------------------------------------------
---- 14. CONTRIBUIÇÕES PARA A C.G.A. (Artº. 29º.) ----------------------------------------------
---- Após diversos anos sucessivos com aumentos das contribuições obrigatórias dos 
Municípios para a C.G.A., calculada sobre as remunerações pagas aos trabalhadores, finalmente 
em 2009 não há novo aumento. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Depois de renovados protestos da ANMP pelo que vinha sucedendo, com aumentos 
repetidos com encargos de pessoal dos Municípios, através de medidas de auto-financiamento 
do Governo por via dos orçamentos municipais, regista-se esta suspensão de aumentos, tantas 
vezes reivindicada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 15. FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (Artº. 39º) ---------------------------------------
---- É concedida autorização legislativa ao Governo para a criação do Fundo de Emergência 
Municipal, nos termos do art.º 8.º, da LFL, tendo em vista a concessão de auxílios financeiros 
às Autarquias Locais para recuperação de equipamentos públicos da responsabilidade das 
mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Trata-se de regulamentação prevista na LFL, cujas medidas deverão ser conjugadas com as 
excepções aos limites de endividamento a ter em conta no âmbito dos art.ºs 37.º e 39.º da 
mesma Lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 16. ISENÇÃO DE IVA SOBRE INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS -----------------
---- Deverá ainda o Orçamento de Estado introduzir alteração no Código do IVA que permita a 
isenção de IVA sobre as indemnizações compensatórias das Câmaras Municipais às empresas 
municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 17. IMPOSTO ESPECIAL DE JOGO (Artº. 135) --------------------------------------------------
---- É proposta a redução das receitas dos Municípios da área em que se localizem casinos, 
passando de 20% para 15,5% do Imposto Especial de Jogo. -------------------------------------------
---- A ANMP considera que deve ser mantido o nível de receita dos Municípios, devendo 
também ser aumentada a transferência para o Fundo de Fomento Cultural, com diminuição 
correspondente da receita do Fundo de Turismo, medidas a acompanhar da revisão simultânea 
dos critérios de afectação (geográficos e outros) do Imposto Especial sobre o Jogo. ---------------
---- CONCLUSÃO ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2009 assume, genericamente, 
reconhecemo-lo, critérios técnicos relativamente ao cumprimento da Lei das Finanças Locais. 
Mas esta é uma Lei que a ANMP continua a contestar já que, no nosso entendimento, ela 
deveria ter como princípio fundamental, no campo das transferências da Administração Central 
para a Local, o princípio da proporcionalidade, vector, fundamental, que, aliás, enformou a 
legislação desde a sua génese, e esteve permanentemente presente até 2007, ano em que o 
actual Governo o decidiu alterar através do (parece que imutável) travão dos 5% de aumento. --
---- Nesta conformidade, registamos, lamentando-o, que as transferências para os municípios 
não acompanham, em termos proporcionais o crescimento das receitas dos impostos de 
referência do Estado, como sejam os casos do IRS, IRC e IVA. --------------------------------------
---- Se, como dizia o Primeiro-Ministro, em 10-12-2005, �quando as receitas fiscais sobem, as 
Câmaras Municipais devem ter também mais transferências do Estado; quando as receitas 
fiscais diminuem, também as Câmaras Municipais devem partilhar uma contenção orçamental, 
tal como o Estado�, então a �tal princípio de justiça� deve corresponder, inexoravelmente, o 
princípio da proporcionalidade que sempre nos pautou. ------------------------------------------------
---- E que em 2007 o próprio Secretário de Estado do Orçamento, Emanuel dos Santos, 
confirmaria em palavras quando dizia, textualmente, que �o crescimento das transferências faz-
se na mesma proporção do crescimento das receitas fiscais�� ----------------------------------------
---- A realidade económica e social de Portugal é hoje diversa da do ano passado, a crise 
ampliou as dificuldades das famílias e dos cidadãos em geral. Os municípios, nas suas 
responsabilidades políticas, deveriam poder responder aos apelos de auxílio com que 
recorrentemente nos confrontam os nossos cidadãos, as autarquias deveriam ter capacidade 
para, localmente, poderem auxiliar mais e melhor as suas comunidades nas dificuldades 
acrescidas que, próximas, tão bem conhecemos. Assim, é ainda mais urgente que se 
concretizem as transferências de competências na área da Acção Social, tendo em vista a 
execução de novas políticas sociais locais. Daí o defendermos, agora ainda com maior 
acuidade, uma mais equitativa redistribuição dos proventos públicos que, afinal, são de todos 
nós.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------- 
5.5.GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS DE SENHORIM � ENVIO DE 
CONTAS DO ANO 2007/2008 � CONHECIMENTO 
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---- Presente um ofício, datado de 22 de Setembro de 2008, do Grupo Desportivo e Recreio de 
Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -----------------------------------------
---- Envio das contas do ano 2007/2008 -------------------------------------------------------------------
---- Para vosso conhecimento, junto enviamos as contas da Gerência do GDRCS, relativa ao 
ano desportivo de 2007/2008, assim como o parecer do Conselho Fiscal. ---------------------------
---- Informamos que as contas foram aprovadas pelos sócios em Assembleia Geral realizada no 
dia 04 de Julho de 2008, conforme consta da acta da sessão devidamente assinada pelo seu 
Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------   
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, registou, com agrado, o cumprimento de obrigação de apresentação de 
contas por parte do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim. ---------------------------- 
5.6.SPORT LISBOA E NELAS � ENVIO DE RELATÓRIO DE CONTAS DO ANO DE 
2007 � CONHECIMENTO 
---- Presente um Relatório de Contas, do Sport Lisboa e Nelas, referente ao exercício de 2007, 
bem como a acta de aprovação das referidas contas. ---------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, registou, com agrado, o cumprimento de obrigação de apresentação de 
contas por parte do Sport Lisboa e Nelas. ----------------------------------------------------------------- 
5.7.DESPESAS COM AS FESTAS DE NATAL � PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO � 
AUTORIZAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Ao longo dos anos o município de Nelas tem celebrado a época natalícia, fomentando o 
espírito familiar no seio dos seus funcionários e procurando que todos os munícipes sintam a 
quadra como momento de partilha, solidariedade e fraternidade. --------------------------------------
---- Também este ano se pretendem organizar os tradicionais festejos e momentos de convívio. -
---- Assim, solicita-se à Câmara autorização para a realização das despesas necessárias para a 
organização das festas de Natal, nomeadamente das festas com os funcionários e seus filhos, 
festas com os utentes das escolas e instituições de apoio à terceira idade e festas de promoção 
das artes e ofícios locais e do comércio tradicional. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, explicou 
o assunto, realçando a necessidade de autorização de despesas, nomeadamente com a festa de 
natal dos funcionários da Autarquia, almoço dos idosos, compra de brinquedos para os filhos 
dos funcionários e despesas com a divulgação dessas festas. ------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo Municipal no 
sentido de saber qual o montante das despesas referidas. -----------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou 
que tinha pedido orçamentos para a realização dessas festas e que quando os tivesse, informaria 
a Câmara do seu valor. --------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-11-2008 

 

23 

---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos solicitou ao Executivo 
Municipal que, há semelhança do que era feito no passado, elaborassem um orçamento com 
base nas despesas dos anos passados, para assim a Câmara não se ver obrigada a passar um 
�cheque em branco� à realização daquelas despesas. ----------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as despesas descritas na proposta 
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6 - CONTABILIDADE 
 
6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Outubro de 2008, no total de 962.359,15 � (novecentos e sessenta e dois mil 
trezentos e cinquenta e nove euros e quinze cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 42.415,02 � (quarenta e dois mil quatrocentos e quinze euros e dois cêntimos), referente 
a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. ------- 
6.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2008 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2008, n.º 17 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2008, n.º 15, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------ 

 
7 � LOTEAMENTOS 

 
7.1.PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 3/2008. REQUERENTE: JOÃO CARLOS 
RUIVO MOREIRA ALVES. LOCAL DA OBRA: CARVALHÃO TORTO, EM NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 4 de Novembro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Processo de Loteamento n.º 3/2008. Requerente: João Carlos Ruivo Moreira Alves. Local 
da obra: Carvalhão Torto, em Nelas. ---------------------------------------------------------------------- 
---- I. De acordo com o requerimento n.º 13843, de 23 de Outubro de 2008, apresentado pelo 
Senhor João Carlos Ruivo Moreira Alves, é solicitada a isenção da entrega dos projectos das 
especialidades relativos à execução das infra-estruturas gerais, visto tratar-se de um arruamento 
previsto por esta autarquia e incluído no Plano de Actividades. ---------------------------------------
---- De acordo com a alínea b), do n.º 2, do artigo 24.º, do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
com alterações posteriores a falta de infra-estruturas e serviços gerais é condição suficiente para 
indeferimento da operação de loteamento. ---------------------------------------------------------------- 
---- Deste modo o requerente solicita a execução por parte da Câmara, de todas as infra-
estruturas requeridas pelos serviços referentes às obras de urbanização - Redes de Águas, 
Esgotos e Águas Pluviais; Arruamento; Redes Eléctrica e Telefónica e Rede de Gás. -------------
---- II. Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que a construção do arruamento está prevista em Plano de Actividades da 
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Autarquia - Ligação da E.N. 234 à Radial da Urgeiriça em Nelas, julga-se que as redes ficarão 
incluídas na construção do arruamento, devendo o loteador apresentar somente os projectos dos 
respectivos ramais e demais trabalhos não contemplados no projecto do arruamento. -------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o Senhor João Carlos Ruivo Moreira 
Alves, requerente do processo de loteamento n.º 3/2008, sito em Carvalhão Torto, na Vila, 
Freguesia e Concelho de Nelas, a entregar somente os projectos dos ramais e dos demais 
trabalhos não contemplados no projecto do arruamento �Ligação da E.N. n.º 234 à Radial da 
Urgeiriça, em Nelas�, da responsabilidade da Autarquia, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
 

8 - OBRAS PARTICULARES 
 
8.1.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  
8.1.1.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 20 e 31 de Outubro de 2008, constantes na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.  
8.1.2.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 e 31 de Outubro de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.3.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 20 e 31 de Outubro de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de 
Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------- 
8.2.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  
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---- 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 e 31 de Outubro de 2008, constantes 
na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e dez 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, 
 

__________________________________________ 


