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ACTA Nº. 16 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE NELAS, QUE DEVIA SER REALIZADA EM DOZE DE 
AGOSTO DE DOIS MIL E OITO, MAS QUE POR FALTA DE 
QUÓRUM, FOI TRANSFERIDA PARA HOJE, DIA VINTE E 
SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E OITO 

 
---- Aos vinte e seis dias do mês de Agosto do ano de dois mil e oito, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas catorze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob 
a presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro, Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública 
anterior, realizada em 29 de Julho de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da 
reunião, para efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 239.007,76 � (duzentos e trinta e nove mil sete 
euros e setenta e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 158.232,82 � (cento e 
cinquenta e oito mil duzentos e trinta e dois euros e oitenta e dois cêntimos). ----------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- Não foram apresentados assuntos para serem incluídos na Ordem do Dia. --------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------------- 

ORDEM DO DIA 
 

1 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

1.1.LOTEAMENTO,EM VILAR SECO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO 
1.1.1. FIM DO PERIODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA � TOMAR CONHECIMENTO 
---- Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------- 
1.1.2.LOTEAMENTO, EM VILAR SECO � APROVAÇÃO � PROC. 04/2008 
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---- Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------- 
1.1.3. VENDA DOS LOTES � HASTA PÚBLICA 
---- Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------  

2- ZONAS INDUSTRIAIS 
 

2.1. ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � AQUISIÇÃO DE TERRENO AO 
TRIBUNAL JUDICIAL DE NELAS � PAGAMENTO AUTÓNOMO 
---- Presente uma informação, datada de 21 de Julho de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
----� Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para atracção de eventuais investidores, e havendo a possibilidade de aquisição junto do 
Tribunal Judicial de Nelas, Secção Única, a compra pelo valor de 7.000,00 �, do seguinte bem 
penhorado:------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo matricial nº. 3430�R, sito em �Monte Lobos�, Freguesia de Vilar Seco, Concelho de 
Nelas, com a área de 3,600 m2, confrontando a norte com Guilhermina Loureiro e outros, 
nascente Albertino Serpa, sul José Marques e outros e poente com caminho.------------------------
---- Parecer dos Serviços. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta de localização em anexo), e dado que 
o preço unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar os valores 
propostos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V. Ex.a.�------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir junto do Tribunal Judicial de Nelas um 
terreno sito em �Monte de Lobos�, registado na matriz predial rústica da Freguesia de Vilar 
Seco, sob o nº. 3430-R, pela quantia de 7.000,00 euros, nos termos e de acordo com a 
informação do Técnicos Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------- 

 
3 � SUBSÍDIOS 

 
3.1.PROJECTO DE MOBILIDADE �NÔ DJUNTA MON� 2008 � PEDIDO DE APOIO 
FINANCEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de Julho de 2008, da Técnica Superior de Serviço 
Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Projecto de Mobilidade �Nô Djunta Mon� 2008 � Pedido de apoio financeiro. ---------------
---- O ISU � Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária � é uma ONGD 
(Organização Não Governamental para o Desenvolvimento) fundada em 1989 com o estatuto 
de Associação Juvenil de Âmbito Nacional, que ainda hoje mantém. Pertence à Plataforma das 
ONGD portuguesas desde 1991, onde actualmente coordena o grupo de Educação para o 
Desenvolvimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Todo o leque de actuação do ISU desenvolve-se com base em três linhas de fundo: o 
Voluntariado, a Cooperação, Educação para o Desenvolvimento e a Exclusão Social.  ------------
---- As comunidades vítimas de exclusão social, tanto em Portugal como nos PALOP�s, e os 
jovens universitários e profissionais constituem a população-alvo dos projectos desenvolvidos 
pelo ISU. A sua actividade traduz�se, para além do desenvolvimento de diversos projectos de 
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intervenção social e de cooperação para o desenvolvimento, numa sensibilização junto da 
população para as questões relacionadas com o espírito de solidariedade, de voluntariado, 
participação e cidadania. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A abertura de núcleos descentralizados do ISU decorre da iniciativa de antigos voluntários 
do ISU que, regressando aos seus locais de origem após terminarem os estudos universitários, 
quiseram promover o voluntariado, a educação para o desenvolvimento e os projectos de 
cooperação nesses locais. Procuraram-se entidades locais de acolhimento da iniciativa, que 
apoiados pela Sede, reconhecem a importância da descentralização deste tipo de acções e a 
capacidade de iniciativa dos seus voluntários. Surgiram deste modo quatro Núcleos: Viana do 
Castelo (desde 2001), Vila Nova de Gaia (2004), Faro (2004) e Viseu (2006). ---------------------
---- O Núcleo de Viseu: o ISU-Viseu (núcleo mais recente do ISU), está sedeado na Escola 
Superior de Saúde de Viseu (ESSV) � Entidade Parceira. ----------------------------------------------
---- Os projectos Nô Djunta Mon (NDM) tiveram início em 1998 e nasceram da vontade de 
promover um projecto de voluntariado para a cooperação em que articulasse o espírito de 
voluntariado e a capacidade de desenvolver acções, orientadas numa linha de promoção do 
desenvolvimento local. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Neste contexto e desde Janeiro de 2007, sendo também uma prioridade do ISU Viseu e da 
Escola Superior de Saúde de Viseu a promoção do voluntariado para a cooperação, tem vindo a 
trabalhar�se em actividades ligadas à formação, à educação e à saúde tendo em vista a 
implementação de programas de voluntariado ao nível do Distrito de Viseu e de programas 
internacionais, direccionando agora a sua atenção para Cabo Verde.  --------------------------------
---- Na sequência da aplicação deste Projecto em Cabo Verde (Setembro de 2007 a Outubro de 
2008), atribuem-se à intervenção NDM 2007/08 em Cabo Verde os seguintes objectivos 
específicos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Reunir uma equipa constituída por 2 voluntários, com experiência na coordenação, 
diagnóstico e implementação de projectos internacionais com o fim de realizar um diagnóstico 
de terreno na ilha do Fogo nas duas últimas semanas de Setembro de 2007; ------------------------
---- 2. Diagnosticar as principais áreas de intervenção e estabelecer parcerias locais que 
permitam o apoio logístico no terreno aquando à implementação do NDM; -------------------------
---- 3. Reunir um conjunto de 5/6 voluntários formados e capacitados para implementarem as 
actividades planificadas para o projecto NDM na Ilha do Fogo; ---------------------------------------
---- 4. Assegurar a permanência da equipa no terreno entre Agosto e Setembro de 2008; ---------
---- 5. Realizar 90 horas de formação tendo como formandos, professores do primeiro ciclo, 
cuja selecção fica sob a responsabilidade da delegação sectorial de educação; ----------------------
---- 6. Realizar 112 horas de formação, tendo como formandos, ASB�s, cuja selecção fica sob a 
responsabilidade da delegação sectorial de saúde; -------------------------------------------------------
---- 7. Realizar 112 horas de formação, tendo como formandos, Matronas, cuja selecção fica sob 
a responsabilidade da delegação sectorial de saúde; -----------------------------------------------------
---- Numa fase de angariação de fundos para a realização do Projecto, a obtenção de alguns 
recursos financeiros permitem assegurar todas as despesas de preparação e implementação no 
terreno, passando por materiais adquiridos em Portugal ou custos tidos em Cabo Verde. Em 
relação ao material de formação, algum dele é solicitado em jeito de contributo a várias 
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instituições. De acordo com a resposta obtida terá que ser adquirido com o fundo de maneio do 
projecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O orçamento desta iniciativa na Ilha do Fogo em Cabo Verde é de 26.766�, distribuídos 
pela logística local (alojamento, alimentação, comunicações e material de desgaste para 
formação), deslocações (internacionais e internas) e preparação (passaporte, vistos, seguros e 
cuidados de saúde). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O ISU � Viseu solicita ao Município de Nelas apoio financeiro até porque, é de referir que, 
2 voluntários que irão integrar o grupo que partirá na próxima semana para Cabo Verde e 
regressará em Setembro são residentes no Concelho de Nelas, mais concretamente na Freguesia 
de Canas de Senhorim � Tiago Manuel Horta Reis da Silva e Daniel Francisco Santos 
Rodrigues, ambos estudantes da Escola Superior de Saúde de Viseu, área de Enfermagem. ------
---- À consideração superior de V. Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao ISU � Instituto de Solidariedade e 
Cooperação Universitária um subsídio no valor de 500 �, destinado ao Projecto de Mobilidade 
�Nô Djunta Mon� 2008. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 
4.1.EDP � DISTRIBUIÇÃO � DIRECÇÃO DE REDE E CLIENTES MONDEGO � 
OBRAS EFECTUADAS E A EFECTUAR NO CONCELHO DE NELAS � 
CONHECIMENTO 
----- Presente a Carta n.º 241/08/DRCM, datada de 22 de Julho de 2008, da EDP Distribuição � 
Direcção de Rede e Clientes Mondego, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Obras efectuadas e a efectuar no Concelho de Nelas -----------------------------------------------
---- Vimos por esta forma dar a conhecer as obras efectuadas no Concelho de Nelas no 1.º 
semestre do corrente ano e as obras em curso: ----------------------------------------------------------- 
---- Obras executadas: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Passagem de Rede BT de Aérea a Subterrânea na Passagem Superior, E.N. Soito/Quatro      
         Esq./Estação; -------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Linha MT � Carvalhal Redondo � Santar; ---------------------------------------------------------- 
---- - Novo Posto de Transformação, NLS 120 � Algerás II; ------------------------------------------- 
---- - Novo Posto de Transformação, NLS 122 Caldas da Felgueira III; ------------------------------ 
---- - Alterações Rede BT/IP � Canas de Senhorim VIII; -----------------------------------------------
---- - Reforço Rede BT/IP p/AA160 do Ap. 16 ao PT 42; ----------------------------------------------
---- - AGRIS 123 � Casa de Santar; ------------------------------------------------------------------------
----- - Novo Posto de Transformação, SPUB 125/NLS � Zona Industrial; ---------------------------
----- - Novo Posto de Transformação, NLS 124 Vilar Seco VII (Qt.ª Pescanova); ------------------
----- - Substituição Rede BT/IP PT 0034 � Nelas; -------------------------------------------------------
----- - Substituição Rede Iluminação Pública PT 0040 � Nelas; ---------------------------------------
----- - Substituição Rede BT/IP PT 0007 � Senhorim; --------------------------------------------------
----- - Alteração Rede Iluminação Pública PT 0064 � Canas de Senhorim; --------------------------
----- - Substituição Rede BT/IP PT 0083 � Nelas; -------------------------------------------------------
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----- - Substituição Rede BT/IP PT 0007 � Senhorim; --------------------------------------------------
----- - Substituição Coluna IP danificada � Nelas; -------------------------------------------------------
----- - Remodelação Rede BT/IP � Canas de Senhorim; ------------------------------------------------
----- - Reparação Coluna IP danificada � Nelas; ---------------------------------------------------------
----- - Reparação Coluna IP danificada � Casal Sancho; ------------------------------------------------
----- - Substituição Rede BT/IP PT 0026 � Carvalhal Redondo; ---------------------------------------
----- - Substituição Rede BT/IP PT 0099 � Chão do Grou; ---------------------------------------------
----- - Substituição Rede BT/IP PT 0100 � Nelas XXII; ------------------------------------------------
----- - Substituição Rede BT/IP PT 0011 � Moreira; ---------------------------------------------------- 
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0111 � Nelas; -------------------------------------------------------- 
---- - Substituição Rede BT/IP PT0029 � Algerás; -------------------------------------------------------
---- - Trabalhos TET � Carvalhal Redondo � Santar; ----------------------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0003 � Vale de Madeiros; ------------------------------------------
---- - Alteração Rede BT/IP0047 � Canas de Senhorim; ------------------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0033 � Nelas; --------------------------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0046 Carvalhas; -----------------------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP 0047 Canas de Senhorim; ----------------------------------------------
---- - Alteração Rede BT/IP PT 27 � Canas de Senhorim IV; ------------------------------------------
---- - Remodelação Rede BT/IP � Vila Ruiva; ------------------------------------------------------------
---- - Remodelação Rede BT/IP � Nelas; ------------------------------------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0026 � Carvalhal Redondo; ----------------------------------------
---- - Alteração Rede de Iluminação Pública PT 0031 � Casal Sancho; -------------------------------
---- - Alteração Rede BT/IP PT 0061 � Santar; -----------------------------------------------------------
---- - Alteração Rede BT/IP PT 0110 � Carvalhal Redondo; -------------------------------------------
---- - Linha MT (Trabalhos TET) � Folhadal; ------------------------------------------------------------ 
---- - Alteração Rede Iluminação Pública PT 124 � Vilar Seco; --------------------------------------- 
---- - Remodelação da Rede de Iluminação Pública�Jardim Padre Manuel�Canas de Senhorim; -
---- Obras em curso: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0222 � Qt.ª Mondego; ----------------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0050 � Nelas; --------------------------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0104 � Santar; -------------------------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0021 � Folhadal; -----------------------------------------------------
---- - Substituição Corte Geral PT 62 � Nelas; ------------------------------------------------------------
---- - Substituição Seccionador MT PT 67 � Urgeiriça; -------------------------------------------------
---- - Alteração Rede Iluminação Pública PT 0031 � Casal Sancho; ----------------------------------
---- - Alteração Rede BT/IP PT 0111 � Nelas; ------------------------------------------------------------
---- - Remodelação Rede BT/IP � Zona Industrial de Nelas; -------------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0021 � Folhadal; -----------------------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0110 � Carvalhal Redondo; ----------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0082 � Santar; -------------------------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0001 � Canas de Senhorim; ----------------------------------------
---- - Substituição Rede BT/IP PT 0028 � Vale de Madeiros. ------------------------------------------
---- - Mais informamos que no 1.º semestre de 2008 foram executados 7.114 metros de Rede 
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MT, 5 Pt�s, 9.033 metros de Rede BT/IP, 140 Chegadas e 123 Luminárias. -------------------------
---- O montante aplicado no Concelho de Nelas pela EDP no 1.º semestre de 2008 foi de 
376.034,00 �, correspondendo ao investimento das Redes MT/Pt�s/BT/IP 313.566,00 � e em 
manutenção das referidas Redes 62.468,00 �. ------------------------------------------------------------
---- Ao dispor de V.ª Ex.ª para qualquer esclarecimento que entenda por conveniente, 
apresentamos os nossos melhores cumprimentos também pessoais.� ---------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------    

 
5 � DIVERSOS 

 
5.1.CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS � AGÊNCIA DE NELAS � CEDÊNCIA DO 
AUDITÓRIO MUNICIPAL � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 21 de Julho de 2008, da Caixa Geral de Depósitos, Agência 
de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Agradecimento ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vimos por este meio agradecer a V.ª Ex.ª a cedência do Auditório Municipal, no dia 17 de 
Julho, para realização da reunião de trabalho com os colaboradores da Região de Viseu da 
Caixa Geral de Depósitos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cumpre realçar a excelência das instalações, a colaboração dispensada pelos funcionários e 
as ofertas feitas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Também ao dispor, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.� -------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------    
5.2.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � PARECER DA 
ANMP SOBRE A PROPOSTA DE LEI QUE ALTERA AS TAXAS E OS PRAZOS DE 
ISENÇÃO PREVISTO NO CÓDIGO DO IMI - CONHECIMENTO  
---- Presente a Circular n.º 88/2008-AG, datada de 22 de Julho de 2008, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal --------------------------------------- 
---- Parecer da ANMP sobre a Proposta de Lei que altera as taxas e os prazos de isenção 
prevista no Código do IMI. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para conhecimento de V.ª Ex.ª e do órgão a que preside, junto enviamos cópia do parecer 
ontem aprovado por unanimidade pelo Conselho Directivo da ANMP sobre a Proposta de Lei 
acima referida. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----�PROPOSTA DE LEI QUE APROVA MEDIDAS FISCAIS ANTICÍCLICAS, 
ALTERANDO O CÓDIGO DO IRS, O CÓDIGO DO IMI E O ESTATUTO DOS 
BENEFÍCIOS FISCAIS, TENDO EM VISTA MINORAR O IMPACTO NAS FAMÍLIAS 
DOS CUSTOS CRESCENTES COM A HABITAÇÃO E CRIA UMA TAXA DE 
TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA PARA EMPRESAS DE FABRICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS PETROLÍFEROS REFINADOS ------------------------------------------------------
---- PARECER ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais solicitou à ANMP, em 18 de Julho de 2008, 
a emissão de Parecer sobre a Proposta de Lei em epigrafe, a qual procede a alterações ao 
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Código do IRS, ao Código do IMI e ao Estatuto dos Benefícios Fiscais e cria ainda uma 
tributação autónoma para empresas de fabricação ou distribuição de produtos petrolíferos 
refinados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----  2. A ANMP está ciente das dificuldades económicas que Portugal atravessa, bem como das 
suas consequências sociais, que afectam a vida das populações e o desenvolvimento do país. ---
---- Nesse sentido, e enquanto representante dos municípios portugueses, a ANMP assume uma 
postura responsável no sentido de contribuir, dentro do âmbito da sua actuação e competências, 
para a construção de soluções que possam ajudar a inverter a actual situação em que o país se 
encontra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mas importa lembrar que, enquanto o conjunto do IRS+IRC+IVA aumentou na ordem dos 
20%, nos últimos três anos as transferências do Orçamento de Estado para os Municípios 
cresceram apenas na ordem dos 5%, pelo que também por este facto, não é justo que o governo 
queira resolver os problemas que estão instalados na sociedade portuguesa à custa das receitas 
municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- As responsabilidades da governação pertencem exclusivamente ao governo e não aos 
municípios. Os erros da governação são prejudiciais não só para os cidadãos, mas também para 
a própria instituição município. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O Primeiro-Ministro anunciou recentemente aos portugueses que o IMI tinha crescido 
15% no ano passado e que isso seria mau para a �estabilidade fiscal�. -------------------------------
---- Porém, a verdade é que: ---------------------------------------------------------------------------------
---- - O IMI não cresceu 15% mas sim 11,8%; -----------------------------------------------------------
---- - o que cresceu 15% foi o conjunto dos impostos locais, fundamentalmente por efeito do 
aumento anormal de cobrança de IMT (antiga Sisa), resultante da recuperação de cobrança de 
transacções antigas; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - este ano, como era inevitável, o IMT já decresceu significativamente, não sendo repetível 
a cobrança de IMT de 2007; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- o aumento de cobrança de IMI de 11,8% deveu-se à entrada no sistema fiscal de novos 
prédios urbanos e do fim de prazos de isenção (as novas construções são sempre muito mais 
que as demolições); ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - a esmagadora maioria dos contribuintes manteve o mesmo valor de IMI dos últimos anos, 
assegurando a �estabilidade fiscal�. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. O conjunto de medidas preconizado na presente Proposta de Diploma é apresentado 
como parte de um programa para desagravar as difíceis condições de vida que a crise vem 
fazendo recair sobre populações mais carentes. ---------------------------------------------------------- 
---- Este conjunto de medidas custará cerca de 225 milhões de Euros, segundo o Ministro das 
Finanças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mas estas medidas tomadas pelo Governo serão financiadas pelas empresas petrolíferas e 
pelos Municípios portugueses. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- As empresas petrolíferas financiarão com 120 milhões de Euros. Os Municípios 
portugueses financiarão com 100 milhões de Euros, retirados da sua receita de IMI. --------------
---- O Governo português colaborará com 5 milhões de Euros. ----------------------------------------
---- Origem do Financiamento das medidas do Governo contra a crise: ------------------------------ 

das empresas petrolíferas                    120 Milhões de Euros 



 
Fls.__________ 

Reunião de 26-08-2008 

 

8 

dos Municípios  
do Governo  
                                       Total 

                   100 Milhões de Euros 
                       5 Milhões de Euros 
                   225 Milhões de Euros 

---- (Fontes Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças) ------------------------------------------------
---- A ANMP e os Municípios concordam com todas as medidas que visem apoiar a melhoria 
da qualidade de vidas das famílias. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Mas o Governo não pode actuar de forma discriminatória e como se houvesse dois países. --
---- Se, por um lado, se concorda com o princípio de que os apoios sociais prometidos pelo 
Primeiro-Ministro, nomeadamente através da criação do passe escolar, são importantes para a 
coesão social e para aliviar os encargos financeiros das famílias, a ANMP considera que não é 
aceitável que esta medida não tenha um carácter nacional. --------------------------------------------- 
---- A maioria das famílias fica excluída desta medida, que chega apenas àqueles que vivem em 
Municípios que dispõem de transportes urbanos. Assim se agravam assimetrias entre alguns 
(poucos) centros urbanos e as restantes autarquias do País. --------------------------------------------
---- Face a tudo isto, é indispensável e justo que o esforço que é agora imposto às autarquias 
tenha correspondência proporcional no esforço financeiro do próprio Governo. --------------------
---- Tendo as autarquias acesso a nove vezes menos receitas que o Estado, é óbvio que caberá 
ao Governo um esforço proporcional de 900 milhões de euros (nove vezes o que exige aos 
Municípios), em vez dos 5 milhões que se propõe afectar a estas medidas de benefícios sociais 
às famílias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entretanto, e em termos de efeitos destas medidas na gestão municipal, é dever da ANMP 
alertar o Governo e o País para que este novo e significativo esforço suplementar agora exigido 
aos Municípios terá impacto na redução do investimento público em infra-estruturas e 
equipamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Simultaneamente, estas medidas são contrárias aos esforços municipais, até aqui bem 
sucedidos e bem encaminhados, para assegurar o equilíbrio de contas, para diminuir o défice 
público, para diminuir o endividamento e para assegurar a contrapartida nacional para obras 
com co-financiamento comunitário no âmbito do QREN. ----------------------------------------------
---- Ao inverso, estas medidas impostas aos Municípios apontam no sentido do desequilíbrio 
das contas, do aumento do défice público e do endividamento municipal, e da não execução de 
obras e desaproveitamento de verbas comunitárias, por falta de recursos municipais. Mas esta é 
uma opção do Governo e cujas consequências só serão responsabilidade de quem a tomou, e 
não dos Municípios portugueses. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Mesmo a nível de medidas sectoriais, como é o caso da Habitação, o esforço previsível 
que o Governo se propõe fazer com o reforço das deduções de amortizações e juros em IRS, 
representa menos de metade do que o esforço que entretanto é exigido aos Municípios, em sede 
de IMI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Isto ajuda a realçar ainda mais a desproporção do esforço que é exigido aos Municípios com 
o financiamento destas medidas, tendo por comparação o esforço que o Governo reserva para si 
próprio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Tenha-se em conta que os Municípios que serão mais directamente afectados por estas 
medidas verão a sua receita de IMI descer em 20% (nos casos de descida de 0,5% para 0,4%) e 
em 12,5% (nos casos de descida de 0,8% para 0,7%), o que pode ser muito substancial na 
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estrutura de receitas de alguns dos Municípios atingidos. ----------------------------------------------
---- 7. Por outro lado, este decréscimo nas receitas de IMI vai ter incidência directa nos cálculos 
dos limites de endividamento líquido e bancário dos Municípios em geral, pois esta receita faz 
parte dos parâmetros para determinação daqueles limites. ----------------------------------------------
---- Não sendo o momento para elencar os problemas existentes, neste âmbito, em volta da Lei 
de Finanças Locais, é indispensável que o Governo tenha em conta os efeitos colaterais das 
medidas que toma e, neste caso, introduza os mecanismos necessários para evitar que a 
capacidade de endividamento dos Municípios seja ainda mais artificialmente restringida, agora 
também por esta via. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
----- 8. A ANMP denuncia a manifesta insuficiência das medidas propostas para ajudar a 
resolver os problemas das famílias portuguesas.� -------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

 
6 - PESSOAL 

 
6.1.PROCESSO DISCIPLINAR A MANUEL LUÍS FONSECA COSTA - DECISÃO 
DEFINITIVA 
---- Presente um Relatório, elaborado pelo Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e 
Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, na qualidade de instrutor 
do processo disciplinar mandado instaurar ao Funcionário Manuel Luís Fonseca Costa, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �RELATÓRIO ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- (Elaborado nos termos do n.º 1, do art.º 65.º, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e 
Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 
16 de Janeiro). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi o presente Processo Disciplinar, mandado instaurar, por despacho da Ex.m.ª Senhora 
Presidente da Câmara, de 10 de Julho de 2008, com fundamento nas conclusões do Relatório do 
Processo de Averiguações, instaurado com base na reclamação efectuada nas Piscinas 
Municipais, pela Munícipe, Gina Ferreira de Carvalho, residente em Urgeiriça � Valinhos, 
Freguesia de Canas de Senhorim, deste Concelho, no qual o arguido é acusado de ter faltado ao 
respeito à referida Munícipe, pelo que lhe podia ser imputado o não cumprimento do dever de 
correcção a que se referem os n.ºs 4 e 10, do art.º 3.º, do referido Processo Disciplinar. -----------
---- Analisados os documentos que me foram presentes e que serviram de base para a 
instauração deste processo, foram encetadas as diligências julgadas necessárias, para apurar a 
verdade dos factos que me foram presentes, que permitiram a compilação dos documentos que 
fazem parte deste processo, os quais, depois de devidamente  analisados me possibilitaram dar a 
seguinte informação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O arguido, Manuel Luís Fonseca Costa, confirmou a acusação feita pela munícipe, 
conforme consta no auto de declarações constantes a páginas 11 e 12 deste processo. ------------- 
---- No entanto pelas referidas declarações, constata-se que o funcionário executou um 
procedimento que era prática normal, não prevendo que estivesse alguém nos balneários, já que 
não estava nenhum funcionário na recepção e portanto nenhum utente devia ter entrado. ---------
---- Afirmou, ainda, não ter pedido desculpa, no momento, em virtude de ter ficado algo 
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surpreendido, por ter encontrado o balneário ocupado, tendo-o, no entanto, feito logo que, na 
recepção, foi confrontado pela munícipe. ----------------------------------------------------------------- 
---- Conforme declarações prestadas pelo seu superior hierárquico (Vide Auto de declarações a 
folhas 15 e a informação da Secção de Pessoal a folhas 18, deste processo), não se tem 
conhecimento de o arguido ter comportamentos impróprios em serviço, para com os utentes. ---
---- A referida informação da Secção de Pessoal indica, também que o funcionário tem tido a 
classificação de serviço de Bom. ---------------------------------------------------------------------------
---- Assim, pelos factos apontados e considerando que não houve dolo na sua acção mas, tão 
somente, a execução de praticas normais de trabalho, julgo não haver matéria que possa 
implicar o arguido na falta de dever de correcção, nem em qualquer outra falta disciplinar, o 
que, conjugado com as declarações prestadas pela sua superior hierárquica e com as 
informações da Secção de Pessoal, que permitem afirmar que o arguido sempre teve bom 
comportamento, proponho que este processo seja arquivado. ------------------------------------------
---- São os factos mais relevantes do processo, que remeto a V.ª Ex.ª , para ser presente à 
Câmara Municipal que, com justiça decidirão, tendo em conta  o preceituado no n.º 4, do art.º 
66.º, do atrás referido Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração 
Central, Regional e Local.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento do Despacho da Senhora Presidente, exarado no respectivo 
processo disciplinar e que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------
---- �Considerando a proposta do instrutor, constante no relatório do presente processo, 
instaurado contra Manuel Luís Fonseca Costa, determino o Arquivamento do Processo.� ------ 
6.2.PROCESSO DISCIPLINAR A JOSUÉ PEDRO GOMES AZÓIA � DECISÃO 
DEFINITIVA 
---- Presente um Relatório, elaborado pelo Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e 
Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, na qualidade de instrutor 
do processo disciplinar mandado instaurar ao Funcionário Josué Pedro Gomes Azoia, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �RELATÓRIO ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- (Elaborado nos termos do n.º 1, do art.º 65.º, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e 
Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 
16 de Janeiro). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi o presente Processo Disciplinar, mandado instaurar, por despacho da Ex.m.ª Senhora 
Presidente da Câmara, de 10 de Julho de 2008, com fundamento nas conclusões do Relatório do 
Processo de Averiguações, instaurado com base na reclamação efectuada nas Piscinas 
Municipais, pela Munícipe, Gina Ferreira de Carvalho, residente em Urgeiriça � Valinhos, 
Freguesia de Canas de Senhorim, deste Concelho, no qual o arguido é acusado de se ter 
ausentado do serviço, sem autorização do seu superior hierárquico, pelo que lhe podiam ser 
imputados o não cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade, a que se referem as 
alíneas g) do n.º 4 e o n.º 11, e a alínea h), do n.º 4 e o n.º 12, do art.º 3.º, do referido Processo 
Disciplinar, respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------
---- Analisados os documentos que me foram presentes e que serviram de base para a 
instauração deste processo, foram encetadas as diligências julgadas necessárias, para apurar a 
verdade dos factos que me foram presentes, que permitiram a compilação dos documentos que 
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fazem parte deste processo, os quais, depois de devidamente analisados me possibilitaram dar a 
seguinte informação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O arguido, Josué Pedro Gomes Azoia, declarou que, no que se refere à reclamação 
apresentada pela utente, não sabia de nada e confirmou que se ausentou do serviço por motivos 
pessoais e urgentes, conforme consta no auto de declarações a páginas 11 e 12 deste processo. -
---- Questionado sobre o facto de ter abandonado o serviço sem ter comunicado ao superior 
hierárquico, conforme previsto no n.º 3, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de 
Agosto, declarou que, por ser domingo, não se encontrava nenhum superior ao serviço, o que 
pude comprovar pelas declarações da sua superior hierárquica; (Vide folhas 15) -------------------
---- Mais declarou, em sua defesa, que quase todos os dias começa o serviço antes da sua hora 
de entrada (9 horas), a fim de efectuar os trabalhos necessários para que, ao abrir ao público, 
tudo esteja em condições de ser utilizado pelos utentes. ------------------------------------------------
---- Não pude confirmar totalmente esta declaração, pois a sua superior hierárquica, nas 
declarações que prestou, afirmou que quando entra ao serviço, às 9,00 horas, uns dias chegava 
antes do arguido e outros ele já lá se encontrava. No entanto, reforçou as suas declarações 
afirmando que já não era a primeira vez que o arguido se ausentava do serviço, sem informar os 
motivos da sua ausência. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando o que atrás fica exposto e na minha opinião, o arguido não infringiu os 
deveres de assiduidade e de pontualidade, de que vem acusado, pois sempre compareceu com 
pontualidade ao serviço, ausentando-se, do mesmo, apenas por curtos períodos de tempo, sem 
informar o superior hierárquico, o que, nos últimos tempos, já aconteceu mais que uma vez. ----
---- Assim e em virtude de o arguido se ter ausentado mais que uma vez do serviço, parece-me 
que, embora não esteja expressamente prevista a falta, o arguido não cumpriu o dever de zelo, 
prevista na alínea b), do n.º 3 e n.º 6, do art.º 3.º, do Estatuto Disciplinar, pelo que, em meu 
entender e tendo em conta as condições em que se processou a falta, o arguido devia ser punido 
com a pena de multa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto e considerando que o funcionário tem tido bom comportamento desde que se 
encontra ao serviço da Autarquia, tendo-lhe sido atribuída, anualmente, a classificação de 
Serviço de Bom e tendo até, no ano de 2005, merecido a classificação de Muito Bom, (vide 
informação da Secção de Pessoal, a folhas 19). ----------------------------------------------------------
---- Embora a sua superior hierárquica tenha declarado que, ultimamente, já se tinha ausentado 
do serviço, o que no entanto se verificou poucas vezes e por pequenos períodos de tempo, julgo 
que o arguido está nas condições para poder beneficiar da circunstância atenuante prevista na 
alínea a), do art.º 29.º, do Estatuto atrás referido. --------------------------------------------------------
---- Pelo que proponho que lhe seja aplicada a pena de Repreeensão escrita, prevista na alínea 
a), do n.º 1, do art.º 11.º, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários da Administração Central. ---
--- São os factos mais relevantes do processo, que remeto a V.ª Ex.ª para ser presente à Câmara 
Municipal, que com justiça decidirão, tendo em conta o previsto no n.º 4, do Art.º 66.º, do 
Estatuto Disciplinar, acima citado.� ------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento do Despacho da Senhora Presidente, exarado no respectivo 
processo disciplinar e que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------
---- �Considerando a proposta do instrutor do presente processo, constante no seu relatório, com 
a qual concordo, aplico ao arguido, Josué Pedro Gomes Azóia, a pena de Repreensão Escrita, 
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prevista na alínea a), do n.º 1, do art.º 11.º, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes 
da Administração Central e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.� ----- 
 

7 - CONTABILIDADE 
 
7.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Julho de 2008, no total de 742.160,81 � (setecentos e quarenta e dois mil 
cento e sessenta euros e oitenta e um cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total 
de 65.828,23 � (sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e oito euros e vinte e três cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 23 de Julho de 2008 e 04 de Agosto de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo I), 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 23 de Julho de 2008 e 04 de Agosto de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo II), 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 23 de Julho de 2008 e 04 de Agosto de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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  
---- 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 22 de Julho de 2008 e 04 de Agosto de 
2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à 
acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------- 
8.3.PEDIDO DE EMISSÃO DA LICENÇA DE EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL DE UMA 
UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO E INOX � TIPO 4. LOCAL DA 
OBRA: LOTE 52 DA ZONA INDUSTRIAL 1 DE NELAS. REQUERENTE: 
MOVSTEEL- TRANSFORMAÇÃO DE METAIS, LDA. � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 06 de Agosto de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licenciamento industrial - Pedido de emissão da licença de exploração industrial de uma 
unidade de transformação de ferro e inox � Tipo 4. Local da obra: Lote 52, da Zona Industrial 1 
de Nelas. Requerente: Movsteel- Transformação de metais, Lda. -------------------------------------
---- I � Análise da pretensão: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente informa esta autarquia que já concluiu a obra de construção de um pavilhão 
industrial de transformação de metais e solicita a emissão do alvará de exploração industrial. ---
---- 2. A licença de exploração industrial é concedida após verificação do cumprimento das 
condições que tiverem sido fixadas nos autos de vistoria e cumprido o disposto no Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação, de acordo com o artigo 19.º do D.R. n.º 08/2003 de 11/04 
alterado pelo D.R. n.º 61/2007 de 09/05. ------------------------------------------------------------------
---- 3. Verificada, mediante vistoria, a conformidade da instalação ou alteração do 
estabelecimento industrial com as normas legais e regulamentares aplicáveis, a entidade 
coordenadora emitirá a licença de exploração industrial, de acordo com o n.º 1 do artigo 14.º do 
D.L. n.º 69/2003, de 10/04, alterado pelo D.L. 183/2007, de 09/05. ----------------------------------
---- 4. Realizada a vistoria ao pavilhão industrial no dia 24/07/2008, são os peritos de parecer 
que se encontram reunidas as condições para ser emitida a licença de exploração industrial, 
desde que o requerente apresente o projecto de alteração da instalação de águas e esgotos. -------
---- 5. No dia 05/08/2008, o requerente apresentou o referido projecto. ------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim, na sequência do auto de vistoria n.º 01/2008, datado de 24/07/2008, julgo que se 
poderá emitir a respectiva licença de exploração industrial. --------------------------------------------
---- À superior consideração de V. Ex.ª.�  -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de exploração 
industrial de uma unidade de transformação de ferro e inox � Tipo 4, sita no Lote n.º 52, da 
Zona Industrial 1, de Nelas, em que é requerente a firma Movsteel- Transformação de metais, 
Lda., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.  
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ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
catorze horas e cinquenta e cinco 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, 
 

__________________________________________ 


