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ACTA Nº. 17 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E OITO DE 
AGOSTO DE DOIS MIL E SETE 

 
---- Aos vinte e oito dias do mês de Agosto do ano de dois mil e sete, 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, 
Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com os votos favoráveis da Senhora Presidente da Câmara 
e dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e 
com as abstenções dos Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos e Dr. José 
Manuel Borges da Silva, por não terem estado presentes nessa reunião, a acta da reunião 
ordinária anterior realizada em 31 de Julho de 2007, a qual tinha sido aprovada em minuta, no 
final da reunião, para efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------- 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com os votos favoráveis dos Senhores Vereadores Eng.º 
João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas e com as abstenções da Senhora Presidente e do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, por não terem estado presentes nessa reunião, a acta da reunião ordinária 
anterior realizada em 14 de Agosto de 2007, 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: 579.440,21 � (quinhentos e setenta e nove mil 
quatrocentos e quarenta euros e vinte e um cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
178.632,60 � (cento e setenta e oito mil seiscentos e trinta e dois euros e sessenta cêntimos). ---- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Requerentes: 
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Victor dos Santos Marques e Maria Adelaide Fernandes Pereira. Local: Poldras, Freguesia de 
Senhorim - Aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presente deliberaram, por unanimidade, incluí-lo 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 apresentou a informação que a seguir se transcreve: -------
---- �Tendo sido alertada pelo Senhor Inspector da Inspecção-Geral da Administração do 
Território da inexistência de qualquer despacho que invista nas funções de Chefe de Divisão de 
Obras Municipais o Eng.º Luis Adelino Guerra Almeida Ferreira as quais tem assumido na 
integra e atendendo a que, por lapso da Divisão Administrativa e Financeira, não fui informada 
destes factos, na qualidade de Presidente de Câmara, desde a tomada de posse da Câmara 
Municipal, como estipula o disposto no n.º 1, do artigo 71.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que estabelece que �O pessoal 
dirigente tem a obrigação de informar por escrito, no processo, se foram cumpridas todas as 
obrigações legais ou regulamentares, relativamente a todos os processos que corram pelos 
serviços que dirigem e careçam de decisão ou deliberação dos eleitos locais, assim como devem 
emitir prévia informação escrita no âmbito da instrução de pedidos de parecer a submeter à 
administração central.�---------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo aos factos descritos, e estando em reestruturação o Quadro de Pessoal da 
Câmara Municipal, determino que o Eng.º Luis Adelino Guerra Almeida Ferreira assegure as 
funções e competências que tem vindo a desenvolver, equivalentes às de Chefe de Divisão de 
Obras Municipais, por um curto hiato de tempo, suficiente para resolução da situação em causa, 
procedendo-se, posteriormente, de acordo com o disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, alterada pela redacção da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, adaptada à 
Administração Local pelo Decreto-lei n.º 93/2004, de 20 de Abril de 2004.� -----------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral formulou novamente pedidos de 
esclarecimento relativamente a requerimentos já apresentados e transcritos em actas de reuniões 
anteriores e que a seguir se mencionam: ------------------------------------------------------------------
---- - Requerimento apresentado na reunião ordinária de 30 de Janeiro de 2007 no sentido das 
listagens de pagamentos apresentadas, que são presentes às reuniões de Câmara, serem 
complementadas com informação das datas de emissão das facturas de fornecimento dos bens 
ou das prestações de serviços, incluídas nessas listagens; ----------------------------------------------
---- - Requerimento apresentado na reunião ordinária de 13 de Março de 2007 no sentido de lhe 
serem facultados diversos documentos contabilísticos referentes a Balancetes de Contas do 
Razão, Balancetes de Contas de Fornecedores, Mapas de execução orçamental e cópias das 
facturas de fornecedores; ------------------------------------------------------------------------------------
---- - Requerimento apresentado na reunião ordinária de 27 de Março de 2007 no sentido de lhe 
serem facultadas, por escrito, cópias dos extractos de movimentos de abastecimento de 
combustível, com cartão ou relação de talões de abastecimento datada, bem assim como das 
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respectivas autorizações de pagamento, de todas as viaturas da Câmara, no período de 1 de 
Novembro de 2005 até 28 de Fevereiro de 2007; -------------------------------------------------------- 
---- - Requerimento apresentado na reunião ordinária de 10 de Abril de 2007 no sentido de lhe 
serem facultados diversos documentos contabilísticos referentes a Balancetes de Contas do 
Razão, Balancetes de Contas de Fornecedores, Mapa de execução orçamental e cópias das 
facturas de fornecedores; ------------------------------------------------------------------------------------
---- - Requerimento apresentado na reunião ordinária de 10 de Abril de 2007 no sentido de 
saber informações acerca de um processo judicial de recurso, pendente no Tribunal 
Administrativo do Círculo de Viseu; -----------------------------------------------------------------------
---- - Requerimento apresentado na reunião ordinária de 29 de Maio de 2007 referente ao ponto 
3.6. da Ordem de Trabalhos dessa reunião � Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro � Direito à informação � Informações solicitadas por Vereadores � Direito 
de Oposição � Parecer jurídico � Conhecimento; --------------------------------------------------------
---- - Requerimento apresentado na reunião ordinária de 10 de Julho de 2007 referente ao ponto 
2.4. da Ordem de Trabalhos dessa reunião � Zona Industrial de Nelas � Suporte na 
reimplantação da firma Borgstena Textile Portugal e pedido de apoio � Aprovação; --------------
---- - Requerimento apresentado na reunião ordinária de 31 de Julho de 2007 referente ao 
encargo fixo de 3% sobre as remunerações, conforme deliberação de um anterior Executivo, à 
Associação Social e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas; ------------------
---- - Requerimento apresentado na reunião ordinária de 14 de Agosto de 2007 referente a 
rumores que anunciam o encerramento de algumas escolas e jardins de Infância do Concelho de 
Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara respondeu ao Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral que na próxima reunião de Câmara dará várias respostas, pois naquela data encontram- 
-se muitos funcionários de férias e que já deu diversas informações aos requerimentos 
apresentados pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista; ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo Municipal acerca 
de quais as escolas de Vila Ruiva que iriam encerrar, solicitou, mais uma vez, um exemplar do 
projecto da Carta Educativa, afirmou que a Escola de Vila Ruiva funciona como extensão das 
Escolas de Senhorim e solicitou informação acerca do andamento da elaboração dos transportes 
escolares e das actividades extracurriculares. -------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral que o Executivo Municipal estava a preparar com calma 
todo o processo para as aulas começarem normalmente. ------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que ficava contente por saber que 
já existia um projecto da Carta educativa e que ficava triste por não ter conhecimento dele e 
questionou a Senhora Presidente da Câmara no sentido de saber quando é que a Senhora 
Presidente lhe respondia às questões formuladas na reunião ordinária de 14 de Agosto de 2007; 
---- Relativamente ao assunto �Borgstena� a Senhora Presidente da Câmara informou o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral que o Senhor Eng.º Luis Almeida estava de férias e que 
esse assunto viria à próxima reunião de Câmara. Que em relação aos documentos solicitados na 
reunião ordinária de 29 de Maio de 2007, houve uma reunião de Câmara em que os 
funcionários da Secção de Contabilidade ficaram na Câmara até às 8 horas da noite e que os 
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Senhores Vereadores não quiseram ir lá ver os documentos solicitados. -----------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que quem encerra e abre 
escolas é o Governo do Partido Socialista do qual o Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral é correligionário e que a responsabilidade é do Ministério da Educação e solicitou ao 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral para apresentar a sua preocupação ao Governo 
no sentido de não fechar as escolas da freguesia de Senhorim. Declarou que estava 
preocupadíssimo com o encerramento das escolas do seu concelho, que concordava com a 
preocupação do Senhor Vereador Adelino Amaral acerca da aprovação da Carta Educativa.-----
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que não criticou o Executivo 
Municipal por encerrar escolas mas por não seguir uma política de verdade. -----------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara solicitou ao Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral para fazer chegar as suas preocupações acerca do encerramento das escolas à sua 
Ministra da Educação. Informou que, acerca da Carta Educativa, iam ouvir todos os parceiros - 
Agrupamentos de Escolas - e depois iam ouvir a Câmara. ---------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral mostrou-se preocupado com o eventual   
encerramento das Escolas das Carvalhas e da Póvoa dos Luzianes. -----------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que o Executivo Municipal 
tinha informado a Câmara que a Carta Educativa viria à Câmara numa reunião de Março ou 
princípios de Abril e que tinham chegado à última reunião de Agosto sem esse documento, que 
isso era preocupante, que seria relevante verem o documento, e que se houvesse esse 
documento tinham argumentos para negociar com o governo, que lamentava  não terem  esse 
documento e que isso os prejudicava. ----------------------------------------------------------------------
----  O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou da  necessidade de 
terem aprovada a Carta Educativa e que assim não tinham força perante o governo para poder 
negociar contrapartidas e que se tivessem esse documento aprovado teriam alguma margem de 
manobra para negociar. --------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara respondeu ao Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia 
dos Santos que foi na sua Câmara que foi feito o contrato para elaboração da Carta Educativa. --
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos declarou que seria de bom tom 
que o documento Carta Educativa lhe chegasse às mãos, bem como o parecer da Câmara sobre 
o encerramento das Escolas. --------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou que o procedimento iria ser o documento Carta Educativa 
vir à reunião depois de consultados os Agrupamentos de Escolas. ------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que a Senhora Presidente da 
Câmara não podia acusar os Vereadores do Partido Socialista de não fazerem nada perante o 
governo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara declarou que era o governo que fechava hospitais, 
maternidades e escolas, que não era a Câmara e que os Vereadores do Partido Socialista só se 
regozijavam quando havia algo de mal para o concelho. -----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos declarou que os Vereadores do 
Partido Socialista refutavam a afirmação atrás descrita. ------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou os Vereadores do 
Partido Socialista no sentido de eles provarem que a DREC lhes disse que a Câmara não podia  



 
Fls.__________ 

Reunião de 28-08-2007 

 

 

5 

negociar por não haver Carta Educativa, e declarou que o projecto de elaboração da Carta 
Educativa foi adjudicada pela Câmara anterior do Partido Socialista e que não contemplava 
vários aspectos como por exemplo o prazo de execução. -----------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara questionou o Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia 
dos Santos no sentido de saber há quantos anos tinha sido a carta educativa adjudicada. ----------
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos informou que se a Carta 
Educativa não tivesse sido revista já estaria pronta. -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral lamentou que a Senhora Presidente da 
Câmara tenha feito a calúnia irresponsável de dizer que os Vereadores do Partido Socialista só 
se regozijavam quando havia algo de mal para o concelho e desafiava a Senhora Presidente da 
Câmara a demonstrar o que acabava de dizer. ------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que, uma vez que já existia 
um projecto de Carta Educativa, requeria cópia do projecto da referida carta educativa, bem 
como dos ofícios enviados pela Câmara Municipal às entidades competentes sobre o parecer da 
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ORDEM DO DIA 
  

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.PARQUE ECOLÓGICO DA CERCA-OUTROS � 2.ª FASE/CONSTRUÇÃO DE 
UMA ESTUFA EQUIPADA COM UM GERADOR A GASÓLEO � AUTO DE 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Provisória da obra de 
�Parque Ecológico da Cerca � Outros - 2.ª Fase/Construção de uma estufa equipada com um 
gerador a gasóleo�, adjudicada à Firma �Estufasminho, S.A.�, pela importância de 24.715,00 � 
(vinte e quatro mil setecentos e quinze euros), de acordo com o documento elaborado pelos 
Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião.------------------------------------------ 
  

2 �  TAXAS E IMPOSTOS 
 
2.1.IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DE TAXAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, desta Câmara 
Municipal, datada de 18 de Julho de 2007, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �Ex.ma  Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Imposto Municipal sobre Imóveis � Fixação de Taxas ---------------------------------------------
---- 1 � Tendo presente o Decreto-Lei nº. 287/2003, de 12 de Novembro de 2003, no seu artigo 
112º., fixa as taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis: ----------------------------------------------
---- - a) Prédios rústicos � 0,8%; ----------------------------------------------------------------------------
---- - b) Prédios urbanos � 0,4% a 0,8%; ------------------------------------------------------------------
---- - c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,2% a 0,5%. -----------------------------
---- 2 � No número quatro do mesmo artigo � Os Municípios mediante deliberação da 
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Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstas nas 
alíneas b) e c) do número um. -------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � As deliberações da Assembleia Municipal referidas no presente artigo devem ser 
comunicadas à Direcção Geral dos Impostos para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se as 
taxas mínimas referidas no número um, caso as comunicações não sejam recebidas até 30 de 
Novembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Exº.�--------------------------------------------------
--- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que mantinha as 
taxas iguais às do ano anterior. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que, permitindo a lei que 
haja esta variação de taxas, queria saber se face às receitas dos anos anteriores e face ao que se 
prevê receber, se existia  um estudo e se Câmara face a esse estudo poderia ou não baixar essas 
taxas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que, de acordo 
com informações obtidas no Sector de Contabilidade, prevê que haverá um decréscimo de 
receitas no próximo ano e que também não podia aumentar as taxas porque isso iria agravar 
mais a vida das pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Face à informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira desta Câmara 
Municipal, atrás descrita, a Câmara, nos termos do artigo 112º. nº. 1, do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis � Decreto � Lei nº. 287/2003, de 12 de Novembro, deliberou, por 
unanimidade, propor à Assembleia Municipal que sejam fixadas as seguintes taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Prédios rústicos � 0,8 %; -----------------------------------------------------------------------------
---- b) Prédios urbanos � 0,7%; -----------------------------------------------------------------------------
---- c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,4%, referentes ao ano de 2007, a 
liquidar no próximo ano.------------------------------------------------------------------------------------- 
 2.2.DERRAMA - ANO DE 2008 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Derrama � Ano de 2008. -------------------------------------------------------------------------------
---- Nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, venho propor ao Executivo Camarário o 
lançamento de uma derrama, no ano de 2008, no valor de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à 
proporção do rendimento gerado na área geográfica do concelho de Nelas, por sujeitos passivos 
residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território, 
com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras de �Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas�; �Recuperação da Ex-E.N. 234, em Nelas�; �Rua do Farnês, em Nelas�; 
�Construção da Rotunda na E.N. n .º 231 no cruzamento de Casal Sancho � Santar.� ------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que previa uma 
diminuição na arrecadação desta receita. ------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva formulou as mesmas questões que 
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tinha formulado no ponto anterior. -------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José sugeriu que a Senhora Presidente da Câmara mandasse 
fazer um estudo sobre o impacto na vida das empresas da aplicação deste imposto.----------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita e 
submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------------   
 2.3.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - LEI Nº. 5/2004, DE 10 DE 
FEVEREIRO - LEI DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS � APROVAÇÃO 
----Presente uma informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira desta Câmara 
Municipal, datada de 18 de Julho de 2007, que a seguir se transcreve:--------------------------------
--- �Ex.mª. Srª. Presidente da Câmara Municipal --------------------------------------------------------
--- � Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das 
Comunicações Electrónicas ---------------------------------------------------------------------------------
---- A Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas cujo artigo 
106º., estabelece a existência de uma taxa municipal de passagem (TMDP) que é determinada 
com base na aplicação de um percentual sobre a facturação mensal emitida pelas empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área do correspondente Município. ----------------------------------------------------
---- O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada Município até ao 
�fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a vigência e não ultrapassar 0,25%.--
---- Assim, deixo o assunto à consideração de Vª. Exª.�------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), no valor de 0,25%, sobre a facturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área deste município de Nelas, referente ao ano de 2008 e submeter o assunto 
à aprovação da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------- 
 2.4.BENEFÍCIOS FISCAIS IRS � PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS � LEI N.º 
2/2007, DE 15 DE JANEIRO � CONHECIMENTO 
---- Presente uma informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira desta Câmara 
Municipal, datada de 24 de Julho de 2007, que a seguir se transcreve:-------------------------------- 
---- �Ex.m.º Sr. Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ------------------------------
---- Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios � Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. ---
----- - Artigo 59.º - Participação no IRS em 2007 e 2008. ----------------------------------------------
---- Em 2007 e 2008, a participação a que se refere a alínea c), do n.º 1, do artigo 19.º, é de 5%.  
---- A alínea c), do n.º 1, do artigo 19.º é o seguinte: �Uma participação variável de 5% no IRS, 
determinada nos termos do artigo 20.º, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva 
circunscrição territorial, calculada sobre a respectiva colecta líquida das deduções previstas no 
n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS.---------------------------------------------------------------------
---- Assim, a participação a que se refere a alínea c), do n.º 1, do seu artigo 19.º, é de 5% para 
todos os municípios, ou seja em relação a estes anos  os municípios não poderão optar por taxa 
de participação inferior. --------------------------------------------------------------------------------------
---- - Anos seguintes � Disposto no n.º 4, do Artigo 20.º -----------------------------------------------
---- A partir de 2009, os municípios têm direito a uma participação variável até 5% do IRS, 
podendo ser deliberada uma taxa inferior, sendo a diferença deduzida à colecta do sujeito 
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passivo de IRS que tenha domicílio fiscal no concelho conforme referem os artigos 20.º e 59.º 
da Lei n.º 2/2007, relativa aos rendimentos do ano imediatamente  anterior, calculada sobre a 
respectiva colecta líquida das deduções no n.º 1, do artigo 78.º, do Código do IRS.----------------
---- Caso a percentagem deliberada pelo município seja inferior à taxa máxima definida no n.º 
1, o produto da diferença de taxas e a colecta líquida é considerado como dedução à colecta de 
IRS, a favor do sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele 
a que respeita a participação variável referida no n.º 1 desde que a respectiva liquidação tenha 
sido feita com base em declaração apresentada dentro do prazo legal. -------------------------------
---- Nota: Se a Câmara deliberar 0%, 5% são do munícipe.� ------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que concordava 
com a informação da Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, pois este ano e em 
2008 a lei não permitia que se possa reduzir o IRS, o que só é possível em 2009 e que em todo 
o país só a Câmara Municipal de Penalva do Castelo é que vai reduzir o IRS.  ---------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------      
  

3 - DIVERSOS 
 
3.1.RIBEIRO DE CARVALHO, MORGADO RIBEIRO & ASSOCIADOS � 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS � AQUISIÇÃO DE CASA EM VILA RUIVA A 
HERDEIROS DE DR. LUIS ALMEIDA HENRIQUES � APROVAÇÃO 
---- Presente um fax datado de 13 de Julho de 2007, de Ribeiro de Carvalho, Morgado Ribeiro 
& Associados � Sociedade de Advogados, com sede em Viseu, que a seguir se transcreve: ------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Aquisição da Casa em Vila Ruiva. --------------------------------------------------------------------
---- Conforme n/reunião havida com os restantes Srs. Vereadores e o Presidente da Junta de 
Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Venho pela presente e na qualidade de mandatário dos Herdeiros Legais de Dr. Luis 
Almeida Henriques, transmitir a V.ª Ex.ª a proposta de compra e venda do �prédio urbano� sito 
em Vila Ruiva, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nelas sob o n.º 1422 e inscrito 
na matriz sob o art.º 879, da Freguesia de Senhorim, nos seguintes termos: -------------------------
---- - Venda livre de ónus ou encargos; --------------------------------------------------------------------
---- - Preço � 85.000,00 �; -----------------------------------------------------------------------------------
---- - Pagamento de parte substancial do preço com a celebração da escritura, o remanescente a 
acordar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- - Escritura a celebrar o mais breve possível (30 dias).� -------------------------------------------
---- Presente também outro fax datado de 31 de Julho de 2007, de Ribeiro de Carvalho, 
Morgado Ribeiro & Associados � Sociedade de Advogados, com sede em Viseu, que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Aquisição da Casa em Vila Ruiva. --------------------------------------------------------------------
---- Acuso a recepção do V/fax datado de 30/07, acerca do assunto em referência. -----------------
----- Em complemento da m/comunicação de 13/07, venho pela presente transmitir a V.ª Ex.ª  
que os herdeiros de Dr. Luis Almeida Henriques estão na disposição de alienar, conforme 
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acordado verbalmente, toda a propriedade em Vila Ruiva ao Município, ou seja: ------------------
---- A compra e venda do Art.º 879 � Urbano e 74 � Rústico, da Freguesia de Senhorim. ---------
---- Mantendo-se todos os elementos essenciais do negócio. -------------------------------------------
---- Aguardando, com a brevidade possível a concretização do presente negócio.� -----------------
---- Presente ainda uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Agosto de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Aquisição de casa e terreno em Vila Ruiva para futura instalação de um Centro de 
Dia/Parque Infantil. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Pretendendo a Autarquia instalar em Vila Ruiva um Centro de Dia/Parque Infantil, estes 
Serviços informam que se encontra à venda uma propriedade constituída por dois artigos, com 
uma área de 150 m2 e outro com uma área de 1.440 m2, o que perfaz uma área total de 1.590 
m2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com os documentos com registo de entrada n.º 6714, de 13/07/2007 e n.º 
7370, de 3 de Agosto de 2007, os artigos matriciais são: -----------------------------------------------
---- a. Prédio urbano sito em Vila Ruiva, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nelas 
sob o n.º 1422/19930729, da Freguesia de Senhorim e inscrito na matriz sob o n.º 879, 
constituído por uma casa de habitação com dois pavimentos e pátio � S.C. 100 m2, Pátio: 50 m2 
� com as seguintes confrontações: Norte, Sul e Poente � herdeiros de António Cabral Almeida 
Henriques e Nascente � Herdeiros de Abel Pais Cabral;-------------------------------------------------
---- b. Prédio rústico sito em Chão do Celeiro, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Nelas sob o n.º 1421/19930729 e inscrito na matriz sob o n.º 97, constituído por terra de 
pastagem com oliveiras, laranjeiras, fruteiras e videiras, com as seguintes confrontações: Norte 
� Estrada; Nascente e Sul � Joaquim Augusto R. Cabral; Poente � Maria Emília Amaral 
Azevedo Correia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os prédios acima descritos são propriedade de Herdeiros de Dr. Luis Alberto Félix de 
Almeida Henriques. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O preço proposto é de 85.000,00 �. -------------------------------------------------------------------
---- III. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com os valores praticados na região e face à sua localização, a avaliação dos 
prédios corresponde a: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - a. cerca de 44.252,50 �, o prédio urbano sito em Vila Ruiva, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Nelas sob o n.º 1422/19930729, da Freguesia de Senhorim e inscrito na 
matriz sob o n.º 879, constituído por uma casa de habitação com dois pavimentos e pátio � S.C. 
100 m2, Pátio: 50 m2, em que: ------------------------------------------------------------------------------
---- - Terreno: 28,35�/m2 x 150 m2 = 4.252,50 �; --------------------------------------------------------
---- - R/C da Casa de Habitação: 150�/m2 x 100 m2 = 15.000,00 �; -----------------------------------
---- - 1.º Andar da Casa de Habitação: 250�/m2 x 100 m2 = 25.000,00 �. ----------------------------
---- Total: 44.252,50 �. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - b. cerca de 40.824,00 �, o prédio rústico sito em Chão do Celeiro, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Nelas sob o n.º 1421/19930729 e inscrito na matriz sob o 
n.º 97, constituído por terra de pastagem com oliveiras, laranjeiras, fruteiras e videiras, em que: 
---- - Terreno: 28,35�/m2 x 1.440 m2 = 40.824,00 �. ----------------------------------------------------
---- Total: 40.824,00 �. ---------------------------------------------------------------------------------------
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---- O valor proposto encontra-se dentro dos valores praticados na região, pelo que se julga ser 
de aceitar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto apresentado referindo que tinha sido 
um pedido do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim, em virtude da referida 
Freguesia não ter algumas infraestruturas importantes que poderão ser instaladas naquele 
edifício. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista apoiavam esta aquisição. Que a ele, pessoalmente, lhe parecia um valor 
exagerado, mas que era só a sua opinião pessoal e que a Câmara deveria apresentar uma 
proposta comparada com uma construção de raiz, a qual lhe parecia mais económica e que a 
instalação destas infraestruturas tinham legislação muito apertada. -----------------------------------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos Santos, 
Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, apresentaram a 
proposta que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Ponto 3.1 � Aquisição de casa em Vila Ruiva a Herdeiros de Dr. Luis Almeida Henriques. 
---- Os vereadores do Partido Socialista manifestam, de forma clara e inequívoca, o seu total 
apoio a todas as iniciativas que tenham em vista dotar o concelho de Nelas e as suas freguesias, 
com uma rede de equipamentos sociais capaz de satisfazer as necessidades das populações, 
como sejam parques infantis e centros de dia. ------------------------------------------------------------
---- Nesse sentido, consideram que a aquisição de casas que possam ser adaptadas a esses fins 
ou de terrenos para a sua construção, é um contributo importante para a concretização desse 
desígnio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Consideram também que, tendo em conta o custo elevado desses equipamentos e a 
legislação cada vez mais exigente em termos de segurança e de condições de utilização de 
equipamentos colectivos, como jardins públicos e lares ou centros de dia, devem ser 
devidamente equacionadas as alternativas de investimento e garantindo o cumprimento da lei, 
no que se refere à segurança e utilização. -----------------------------------------------------------------
---- Assim, propomos que, antes da autarquia concretizar a aquisição de qualquer casa para 
instalar um equipamento deste tipo, deve ser feito um estudo sobre as condições de 
adaptabilidade ao fim a que se destina e uma estimativa do custo dessa adaptação e confrontar 
esse estudo com a alternativa de construir de novo, um edifício estudado para o efeito e que 
satisfaça as necessidades da comunidade. -----------------------------------------------------------------
---- Propomos também que sejam pedidos pareceres às entidades oficiais que tutelam estes 
equipamentos, nomeadamente ao Instituto do Desporto e à Segurança Social, sobre as 
possibilidades de utilização de edifícios existentes, para que não se corra o risco do 
investimento a fazer, de valor significativo, não tenha garantia de continuidade e de utilização. -
---- Propomos que este assunto seja retirado da agenda e complementado com os estudos e os 
pareceres acima indicados, para futura apreciação e deliberação.� ------------------------------------ 
 ---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que num mandato anterior 
em que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral era Vereador foi comprada a Casa dos 
Senas, em Senhorim, e também não houve nenhum estudo prévio. Afirmou também que o 
Senhor Vereador Adelino Amaral estava a fazer demagogia, que a casa estava em boas 
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condições, excepto as janelas e as portadas, que foi o Senhor Eng.º Luis Almeida que fez a 
avaliação, que a aquisição por 17 mil contos não é cara e iria votar contra a admissão da 
proposta dos Senhores Vereadores do Partido Socialista. -----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo no sentido de 
saber se eles tinham feito o estudo de, em que quantia  irá ficar a reconversão da casa. -----------
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques desafiou o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral a assumir publicamente que não queria comprar a casa. -------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que já há dois anos que o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Senhorim tem revelado preocupações sobre a falta destas infraestruturas 
na sua Freguesia, que tentou contactar vários proprietários para compra de terrenos e não 
encontrou ninguém disponível para vender. --------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim, presente na sala, bem como alguns 
munícipes da referida Freguesia, afirmou que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
não queria comprar a casa. ----------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Senhorim estava a mentir quando afirmou que ele estava contra esta aquisição.-
---- A Senhora Presidente da Câmara propôs uma interrupção dos trabalhos e afirmou que iam 
conversar sobre o que iria ser feito na referida casa e disse ao Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral que ele queria adiar a compra da casa e quando lá chegassem mais tarde já a 
casa estava vendida. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Depois do intervalo a Senhora Presidente da Câmara pediu silêncio ao Ex.m.º Público e deu 
continuidade à reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral referiu que aprovava a compra da casa e 
que isso ficasse claro perante o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim, que 
estava preocupado  no sentido dos dinheiros públicos serem gastos com rigor e de acordo com o 
cumprimento das normas legais, e lamentou que lhes fossem feitas acusações de forma gratuita. 
Reafirmou que aprovava a compra da casa com a recomendação de, antes de lá ser feita alguma 
obra, ser feito um estudo prévio. ---------------------------------------------------------------------------
---- De seguida os Senhores Vereadores do Partido Socialista retiraram a proposta apresentada e 
já transcrita anteriormente e apresentaram uma recomendação que a seguir se transcreve: --------
---- �Ponto 3.1 � Aquisição de casa em Vila Ruiva a Herdeiros de Dr. Luis Almeida Henriques. 
---- Os vereadores do Partido Socialista manifestam, de forma clara e inequívoca, o seu total 
apoio a todas as iniciativas que tenham em vista dotar o concelho de Nelas e as suas freguesias, 
com uma rede de equipamentos sociais capaz de satisfazer as necessidades das populações, 
como sejam parques infantis e centros de dia. ------------------------------------------------------------
---- Nesse sentido, consideram que a aquisição de casas que possam ser adaptadas a esses fins 
ou de terrenos para a sua construção, é um contributo importante para a concretização desse 
desígnio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Consideram também que, tendo em conta o custo elevado desses equipamentos e a 
legislação cada vez mais exigente em termos de segurança e de condições de utilização de 
equipamentos colectivos, como jardins públicos e lares ou centros de dia, devem ser 
devidamente equacionadas as alternativas de investimento e garantindo o cumprimento da lei, 
no que se refere à segurança e utilização. -----------------------------------------------------------------
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---- Assim, propomos que, antes da autarquia concretizar a instalação de qualquer equipamento 
deste tipo, deve ser feito um estudo sobre as condições de adaptabilidade ao fim a que se 
destina e uma estimativa do custo dessa adaptação e confrontar esse estudo com a alternativa de 
construir de novo, um edifício estudado para o efeito e que satisfaça as necessidades da 
comunidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Propomos também que sejam pedidos pareceres às entidades oficiais que tutelam estes 
equipamentos, nomeadamente ao Instituto do Desporto e à Segurança Social, sobre as 
possibilidades de utilização de edifícios existentes, para que não se corra o risco do 
investimento a fazer, de valor significativo, não tenha garantia de continuidade e de utilização.�  
---- A Senhora Presidente da Câmara congratulou-se com a posição agora assumida pelos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques congratulou-se com a posição agora 
assumida pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista. Afirmou que só quem vivia em Vila 
Ruiva é que sabia das dificuldades que lá existem em relação à compra de terrenos e que, por 
norma, antes de instalar qualquer infraestrutura no concelho trás cá um técnico para lhe dizer 
como as obras devem ser feitas. Afirmou ainda que nada será feito naquele terreno sem ser de 
acordo com a lei e ficava satisfeito com a actual posição dos Senhores Vereadores do Partido 
Socialista 
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos afirmou que os Senhores 
Vereadores do Partido Socialista não recuaram na compra, que ficava uma recomendação ao 
Executivo Municipal no sentido de ser feito um breve ante-projecto do que pretende fazer 
naquele terreno e pediu para que de futuro, noutros assuntos idênticos, seja feito um ante-
projecto para que os Senhores Vereadores do Partido Socialista possam analisar bem os 
assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques agradeceu mais uma vez a posição 
assumida pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, mas lembrou a Câmara que quando 
foi comprado o terreno para a Praia Fluvial das Caldas da Felgueira não foi feito nenhum estudo 
prévio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral disse ao Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques que não houve mudança de opinião e que o Executivo Municipal podia ter 
envolvido os Senhores Vereadores do Partido Socialista na compra da casa. ------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição de casa e terreno em Vila 
Ruiva para futura instalação de um Centro de Dia/Parque Infantil, de que são proprietários os 
Herdeiros de Dr. Luis Alberto Félix de Almeida Henriques, pela quantia de oitenta e cinco mil 
euros, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------
----- A Senhora Presidente da Câmara deu os parabéns ao Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Senhorim visto que nos antecedentes nunca ninguém se interessou em construir 
equipamentos em Vila Ruiva. -------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim agradeceu ao povo de Vila Ruiva 
por o ter acompanhado e à Câmara Municipal por esta aquisição para a sua freguesia. ------------ 
 3.2.16.ª EDIÇÃO DA FEIRA DO VINHO DO DÃO � AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
� PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - APROVAÇÃO  
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---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis 
dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------
---- �Assumindo-se, desde há anos, como �Coração� da Região Demarcada do Vinho do Dão, o 
concelho de Nelas tem tido na Feira do Vinho do Dão o seu certame maior para divulgação do 
produto e produtores de Vinho da Região. ----------------------------------------------------------------
---- Este ano realiza-se a 16.ª edição do certame, pelo que se solicita à Câmara Municipal que 
autorize a realização das despesas necessárias à promoção do evento de forma a dignificar a 
vila e o concelho de Nelas e a reafirmar a sua posição como Coração do Dão, e que se estimam 
na ordem dos � 120.000,00.� --------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também um mapa contendo a previsão de despesas para a 16.ª Feira do Vinho do 
Dão, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------
---- �Aluguer e Montagem de Stands, Tendas e Acessórios.............................................33.000 �; 
---- Publicidade.................................................................................................................. 3.500 �; 
---- Animação................................................................................................................... 15.000 �; 
---- Custos com Participantes � Refeições, Dão de Honra, Alojamentos........................ 40.000 �; 
---- Material diverso � Taças, Medalhas, Lembranças...................................................... 7.000 �; 
---- Iluminação e Ornamentação........................................................................................ 7.000 �; 
---- Vigilância e Seguros ................................................................................................... 7.000 �; 
---- Compra de Vinho ....................................................................................................... 5.000 �; 
---- Horas Extraordinárias ................................................................................................. 2.500 �. 
---- TOTAL ..................................................................................................................120.000 �.�     
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral agradeceu a prontidão com que os 
Serviços lhe entregaram o documento solicitado para poder analisar esta proposta. ----------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas aproveitou para informar 
que vai enviar convites e programas aos Senhores Vereadores quando os mesmos estiverem 
prontos na gráfica. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ---- 
  

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2007 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da Modificação ao Orçamento Municipal, do ano de 2007, 
n.º 13, a qual fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante.------------ 
 

 5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.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 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO 
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---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 6 de Agosto de 2007 e 17 de Agosto de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 6 de Agosto de 2007 e 17 de Agosto de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante.--------------------------------------------------------------------------------
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 6 de Agosto de 2007 e 17 de Agosto 
de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.-----------------  
5.2.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 relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a 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 6 de 
Agosto de 2007 e 17 de Agosto de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 5.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre 8 de Agosto de 2007 e 22 de Agosto de 2007, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante.----------------------------------------------------------------  
5.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. REQUERENTES: VICTOR DOS SANTOS MARQUES E 
MARIA ADELAIDE FERNANDES PEREIRA. LOCAL: POLDRAS, FREGUESIA DE 
SENHORIM � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 24 de Agosto de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. 
Requerentes: Vítor dos Santos Marques e Maria Adelaide Fernandes Pereira. Local: Poldras, 
Freguesia de Senhorim. --------------------------------------------------------------------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto.--------------------------------
---- II. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--
----  Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de compra, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico sito às �Poldras�, artigo 7272, localizado em Senhorim, 
sendo ½ a favor de cada um: --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.----------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, em que são requerentes Vítor dos 
Santos Marques e Maria Adelaide Fernandes Pereira, localizado às Poldras, Freguesia de 
Senhorim, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezassete  horas e cinco  minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ________________________________, 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, 
 

_______________________________________ 
 

A Chefe de Divisão, 
 

_______________________________________ 


