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SESSÃO ORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2013 

 

ATA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, nesta Vila de 
Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas onze horas, a Assembleia Municipal de Nelas, 
em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1.1 - Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 28 de Fevereiro de 
2013;   

1.2 - Leitura do Expediente; 
1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o Município. 
           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 
2 – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

2.1 – Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a atividade 
municipal, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.2 – Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2012; 

2.3 - Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para assunção de 
compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 
8/2012, de 21 de Fevereiro; 

2.4 – Relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a inspeção ordinária ao 
Município de Nelas – Conhecimento. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito bom dia a todos os presentes. Como é do conhecimento geral, amanhã, 

neste mesmo local, vai-se realizar a Assembleia da Comunidade Intermunicipal da 
Região Dão Lafões, às 18 horas e, por isso mesmo, tivemos que antecipar esta sessão. 

Começo, como habitualmente, por cumprimentar a Senhora Presidente de 
Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, os Senhores Secretários, os Senhores Vereadores, os 
Senhores Presidentes de Junta, os Senhores Membros da Assembleia Municipal e o 
estimado Público aqui presente. 

À semelhança das outras sessões ordinárias, passo, de imediato, a palavra ao 
Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos, que irá fazer a chamada dos Senhores 
Membros e o registo das respetivas faltas. Faça favor.  

(O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos procedeu à chamada dos 
Senhores Membros da Assembleia) 

O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
- Temos, até ao momento, 29 presenças e uma falta. Falta o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, Luís Manuel Abrantes Pinheiro. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Dando continuidade à sessão, 
passamos, de imediato, ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária 
de 28 de Fevereiro de 2013. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia, sobre este ponto, pretende usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos pôr o ponto à votação. Quem vota contra? Quem 
se abstém? Está, assim, aprovado com 26 votos a favor e 3 abstenções. 

Relativamente ao ponto 1.2 – Leitura do Expediente, como habitualmente, vou-
me escusar à leitura do mesmo, uma vez que foi enviado a todos os Senhores Membros 
da Assembleia Municipal para terem conhecimento do mesmo.  

 
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal) 

 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 
- Câmara Municipal de Nelas – Envio de fotocópia das atas das reuniões 

ordinárias de 13/02/2013; 26/02/2013; 12/03/2013; 02/04/2013;  
- Câmara Municipal de Nelas – Envio de fotocópia do Relatório n.º 1508/2012, 

da Inspeção Ordinária ao Município de Nelas, enviado pela Inspeção Geral de Finanças;  
- Membro da Assembleia, Maria José Serol de Brito Correia – Solicita 

justificação da falta dada á sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2013;  
- Canto e Encanto – Associação Cultural, de Canas de Senhorim – Convite para 

participar no 11.º aniversário daquela Associação;  
- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões – Envio de moção enviada 

ao Senhor Ministro da Saúde;  
- Câmara Municipal de Nelas – Cópia de ofício enviado pela Inspeção Geral de 

Finanças – Controlo do endividamento e da situação financeira da Administração Local 
Autárquica – Município de Nelas;  

- Associação Desportiva e Cultural Lapense – Convite para estar presente no 
almoço comemorativo do 36.º aniversário daquela Associação;  

- Exemplar do Jornal do STAL;  
- Associação Empresarial da Região de Viseu – Convite – Tomada de posse 

dos órgãos sociais;  
- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões – Convocatória para a 

sessão ordinária da Assembleia Intermunicipal, dia 26 de abril de 2013, 18:00 horas, no 
Edifício Multiusos, em Nelas;  

- Ofício n.º 1779, datado de 11 de abril de 2013, da Câmara Municipal de 
Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal.   

  
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício n.º 02/13, datado de 01 de março de 2013, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações 
tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 28 de fevereiro 
de 2013; 
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- Ofício n.º 03/13, datado de 15 de abril de 2013, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão da Assembleia Municipal, 
comemorativa do dia 25 de abril;  

- Ofício n.º 04/13, datado de 15 de abril de 2013, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos, de imediato, para o ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem 

do Dia”, de interesse para o Município, desde as informações, pedidos de 
esclarecimento, recomendações e outros. 

Antes de conceder a palavra aos Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
queria pedir a vossa permissão, ou oposição, para a inclusão de mais um ponto, que vos 
foi enviado, posteriormente, por carta, ou por mail. Trata-se de um assunto que visa dar 
conhecimento do Relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a inspeção ordinária ao 
Município de Nelas. Se vier a ser incluído, passará a ser o ponto 2.4.  

Alguém se opõe à inclusão deste ponto? Uma vez que não, teremos o ponto 
2.4- Relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a inspeção ordinária ao Município 
de Nelas, para conhecimento. 

Passamos, de seguida, para os Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de 
interesse para o Município. Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, 
sobre este ponto, usar da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia 
Hernâni Marques. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques: 
- Bom dia Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara,  
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia,  
Estimado Público. 
Queria deixar duas ou três considerações em relação à Festa da Primavera que 

foi promovido e realizado por este Município. Tratou-se um evento com grande êxito e 
em que se deve realçar a grande adesão, com cerca de 2700 participantes, excedendo 
todas as expetativas. Conseguiu ultrapassar os bons resultados dos anos anteriores, fruto 
das parcerias estabelecidas, quer com Escolas e quer com as Associações do nosso 
Concelho. 

Englobada nesta Festa da Primavera, foi concedida pela Município a medalha 
de mérito municipal à Fundação Lapa do Lobo, na pessoa do Senhor Dr. Carlos Torres, 
um homem de grande coração, amigo e dinamizador do nosso Concelho. Seguiram-se 
outras atividades como o teatro, a música, a animação, a poesia, o ambiente, as novas 
tecnologias e a ciência. Estas atividades, com grande envolvência da sociedade e com 
muito trabalho dos Funcionários desta Autarquia, foram um êxito. Sem dúvida que foi 
possível fazer-se com poucos ovos grandes omeletes. 

Termino, enaltecendo esta demonstração de gerir bem, por parte do Município, 
onde se destaca o bom senso, o dinamismo e a força da Senhora Presidente. Ficou 
demonstrado que é nas horas difíceis que se vêm os grandes homens, neste caso, a 
grande mulher que nos lidera. Muito obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques. Passo, 

agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos: 
- Bom dia, Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhora Presidente de Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Camaradas e  
Exmo. Público. 
É com apreço que acabo de observar a mobilização, mesmo em tempos 

difíceis, do associativismo e de pessoas que se procuram organizar, apesar da crise que 
nos assola a todos, participando e dando o seu melhor no desporto, na cultura e na vida 
social. Neste aspeto, o Município sempre esteve bem, sempre teve bons agentes 
culturais, que levaram o bom nome destas terras e das gentes de Senhorim, pelo País 
fora, e até fora dele.  

No entanto, gostava de colocar à Senhora Presidente de Câmara, duas ou três 
questões que me preocupam, não só a mim como à nossa população. 

Uma delas prende-se como o hipotético encerramento de algumas Estações dos 
Correios. Penso que deveremos estar atentos porque a Estação dos Correios de Canas de 
Senhorim é uma Estação que serve uma grande fatia de população, com inúmeros 
serviços, mas, recentemente, alguns carteiros têm sido mobilizados para outras 
Freguesias. Creio não ser normal ver um carteiro de Canas de Senhorim a fazer 
distribuição em Vilar Seco. Não sei se será algum sintoma revelador de alguma 
alteração de funcionamento; é através dos sintomas que muitas vezes se devem 
combater as doenças e os problemas. Penso que a Câmara deve acompanhar de perto a 
evolução deste caso.  

Uma outra questão, que já aqui levantei anteriormente, é a que diz respeito à 
Estação da CP de Canas de Senhorim. Desde que foi encerrada, cada vez é mais 
vandalizada. Este fim-de-semana até o relógio desapareceu. Não sei qual será a melhor 
solução, se deverá continuar fechada ou aberta, pois nunca esteve tão degradada. Os 
agentes das autoridades deveriam ser sensibilizados para acompanhar este processo, 
pois o que está a acontecer é muito grave.  

Para terminar a minha intervenção, gostaria de me referir ao decréscimo de 
iluminação na Rua Keil do Amaral. Neste momento já faltam três lanternas, ou seja uma 
lanterna no antigo consultório do Dr. Reis, outra no edifício do Senhor Eng.º Dinis 
Figueiredo e outra, ainda, mesmo no Largo do Pelourinho. Eram estas as questões que 
gostaria de ver esclarecidas. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Mais 

algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar da 
palavra? Como mais ninguém pretende usar da palavra no ponto 1.3 – Assuntos 
diversos dos da Ordem do Dia de interesse para o Município, passamos, assim, para o 
Período da Ordem do Dia.  
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Começamos, de imediato, pelo ponto 2.1 – Informação da Senhora Presidente 
da Câmara sobre a atividade municipal, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal) 

 
Ex.mº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Membros da Assembleia 
De acordo com a alínea e), do n.º 1, do Art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, tenho a honra de apresentar a 
V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da atividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 28 de fevereiro último até hoje.  

1 - Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Beneficiação e construção de parque de estacionamento da Rua António 

Joaquim Henriques, em Nelas; 
- Beneficiação da Escola do 1.º Ciclo do Folhadal, em colaboração com a 

Associação da Casa do Benfica; 
- Construção de circuito de manutenção junto ao Estádio Municipal de Nelas; 
- Beneficiação da marginal nas Caldas da Felgueira; 
- Beneficiação da Escola do 1.º Ciclo Serra da Estrela, em Nelas;  
- Construção de mobiliário na sede da Associação Bairro da Igreja, em Nelas; 
- Alargamento da Av.ª D. Duarte Pio de Bragança, em Santar; 
- Beneficiação/reparação da Av.ª 25 de abril, em Santar; 
- Beneficiação/reparação da Rua da Soma, em Santar; 
- Ampliação da rede de águas na Rua das Leiras, em Casal Sancho; 
- Beneficiação da Av.ª São Cristóvão, em Fontanheiras;  
- Beneficiação da Rua da Fonte, em Fontanheiras; 
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Ampliação da rede de água na Zona Industrial 2, em Nelas; 
- Construção de muro na rotunda em construção de entrada, em Canas de 

Senhorim;  
- Beneficiação da capela da Póvoa de Luzianes, em colaboração com a 

população e a Junta de Freguesia;  
- Pavimentação de passeios na estrada de Senhorim, em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
- Alargamento de parte do caminho de ligação da E.N. n.º 231, ao caminho da 

lixeira, em Nelas;  
- Rotundas na E.N. n.º 234, em Canas de Senhorim;  
- Construção da drenagem de águas pluviais da Fonte do Rossio, em Aguieira;  
- Construção de muro na delimitação da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. 

n.º 234, junto à Rotunda da Estrada Nacional;  
 - Arranjo de passeios no Loteamento do Areal;  
- Construção de lancis no acesso ao Loteamento do Prado, em Vilar Seco;  
 - Construção de muros no Loteamento do Prado, em Vilar Seco;  
- Construção da Capela Mortuária de Lapa do Lobo, em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
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- Reparação de calçadas no Concelho;  
- Arranjo de caminhos agrícolas no Concelho;  
- Arranjos urbanísticos do Largo de São Pedro, no Pisão; 
- Construção da “Ligação da E. N. n.º 234 à Radial do Caminho da Urgeiriça”;  
- Construção de acesso e delimitação do terreno anexo ao futuro Museu do 

Vinho, em Santar; 
- Requalificação da Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, em Nelas; 
- Construção de muros junto à Rotunda de Moreira; 
- Obras para instalação dos futuros Julgados de Paz, em Nelas;  
- Alargamento da Avenida Viscondessa de Taveiro, em Santar;  
- Construção do arruamento do Dique, em Vilar Seco;  
- Beneficiação de pavilhão para o futuro armazém de materiais da Proteção 

Civil;  
- Colocação da vedação do campo n.º 2 do Estádio Municipal de Nelas; 
- Construção de passeios na Av.ª 25 de Abril, em Santar;  
- Construção de passeios na Av.ª Vasco da Gama, em Carvalhal Redondo;  
- Limpezas das Escolas do Concelho;  
- Alargamento do Caminho do Moledo, em Nelas;  
- Construção do 3.º Campo do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Construção de adutora desde o novo reservatório de Vilar Seco até à Zona 

Industrial e Complexo Desportivo;  
- Terraplanagem na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Abertura de arruamento na Zona Industrial n.º 1, em Nelas;  
- Construção de rede de águas pluviais na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Construção da Variante à Aguieira;  
- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Eletrificação das Oficinas Municipais; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho. 
3) Concluíram-se os trabalhos de: 
- Beneficiação/reparação da Rua da Soma, em Santar; 
- Ampliação da rede de águas na Rua das Leiras, em Casal Sancho; 
- Beneficiação da Av.ª São Cristóvão, em Fontanheiras;  
- Beneficiação da Rua da Fonte, em Fontanheiras; 
- Recuperação de um antigo aqueduto na rua principal de Carvalhal Redondo; 
- Calcetamento de vala junto à Igreja, em Santar.   
- Construção de infraestruturas elétricas subterrâneas junto ao cemitério de 

Canas de Senhorim;  
4) Informação financeira: 
Informo V.ªs Ex.ªs que em 28 de março de 2013: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 472.191,21 euros;  
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- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 3.076.213,46 euros, 
estando por pagar faturas de fornecedores desde o mês de Dezembro de 2010; 

- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 740.296,35 euros. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto, vai usar da palavra a Senhora Presidente de Câmara, Dra. 

Isaura Pedro. Faça favor. 
A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro: 
- Começava por responder ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos, 

acerca da questão dos Correios. Esta questão está a ser acompanhada, já há algum 
tempo, por nós e pelos Presidentes das Juntas de Freguesia. Como sabem, a nova 
política dos CTT, empresa que está em vias de ser privatizada, é conceder as sedes das 
Estações dos Correios às Juntas de Freguesia e, neste caso, passaria a ser a Junta de 
Freguesia a tomar conta destes Postos dos CTT. Foi assim que aconteceu em Santar, em 
que a Junta de Freguesia está, neste momento, a assegurar os Correios com uma 
Funcionária, com o serviço a decorrer normalmente. Já há uns meses atrás se pôs a 
questão dos Correios de Canas de Senhorim. Nós achamos que o Concelho de Nelas 
deve ter duas sedes de distribuição e não uma só. A nossa ideia é a de que deve haver 
uma só distribuição central, aqui em Nelas, mas mantendo-se o Posto dos CTT em 
Canas de Senhorim, até porque sabemos que há um movimento de expediente que assim 
o justifica. O Senhor Presidente da Junta da Freguesia de Canas de Senhorim já teve 
várias reuniões com a Direção dos CTT, ainda ontem decorreu uma delas, e nós temos 
estado em contacto com o Secretário de Estado. Iremos reunir, no dia 6 de Maio, nós, 
Executivo e a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim com o Secretário de Estado 
Sérgio Monteiro para lhe apresentar a solução que nós achamos que é a adequada e justa 
para Canas de Senhorim. É um assunto que tem estado a ser tratado com alguma 
ponderação e não fazendo grande alarme desta situação porque acho que é assim que as 
coisas devem ser tratadas. Sabemos que há sempre os arautos da desgraça que publicam 
blogues e outros comentários. Nós achamos que a via do diálogo institucional é sempre 
a primeira opção e é aquela que tem dado resultados. Já aconteceu com outros serviços 
que estiveram para encerrar e que não encerraram e é assim que, certamente, irá 
acontecer com os Correios de Canas de Senhorim. 

Em relação ao vandalismo das lâmpadas da Rua Keil do Amaral, são atos que 
se prendem com falta de cidadania. Não é de um dia para o outro que se consegue 
colmatar estas falhas e não pode haver um polícia atrás de cada pessoa. São casos que 
decorrem da responsabilidade individual de cada um, como nós sabemos. De qualquer 
modo, estes assuntos irão ser tratados. O Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques 
já está a tratar disso, no entanto era importante que as pessoas tivessem alguma 
consciência cívica. 

Queria agradecer as palavras do Senhor Membro da Assembleia Hernâni 
Marques sobre a Festa da Primavera, pois este ano foi um êxito. Como sabem, os 
eventos da Câmara estão certificados pela Qualidade, ou seja tanto a Feira do Vinho, 
como a Festa da Primavera, são eventos certificados e devo dizer que, por via dessa 
certificação, há objetivos e parâmetros que têm de ser analisados. Daí nós sabermos que 
houve cerca de 3.000 pessoas que participaram nesta Festa da Primavera. Conseguimos 
envolver todas as forças vivas, desde as Escolas às Associações, dos Supermercados às 
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Pastelarias do Concelho. Conseguiu-se fazer uma grande Festa que envolveu toda a 
gente e em que tivemos cultura, poesia e teatro.  

Queria deixar uma palavra de grande apreço ao Teatro Hábitos, de Carvalhal 
Redondo. Penso que é um Teatro que vai dar que falar, mobiliza muita gente de 
Carvalhal, da Aguieira e de Canas de Senhorim. Foi uma peça lindíssima que decorreu à 
noite e acho que estamos todos de parabéns, incluindo o Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Carvalhal Redondo. Estão, igualmente, de parabéns os Serviços da Câmara 
Municipal, nomeadamente os Serviços da Biblioteca, os Animadores Sócio Culturais, o 
Gabinete de Ambiente e o Gabinete de Comunicação Social, pela grande divulgação 
que fez e pela proximidade que teve sempre com todos os participantes. 

Não podia deixar de me referir ao grande evento que foi a inauguração do 
Jardim na Lapa do Lobo. Trata-se, nas palavras do Dr. Carlos Torres, de uma verdadeira 
parceria público privada; um terreno que a Câmara doou e um mecenas que fez a obra. 
O Senhor Presidente da Junta da Freguesia da Lapa do Lobo está, também, de parabéns 
e orgulhoso, de certeza, pela lindíssima obra que lá foi feita.  

Queria dizer-vos que tivemos em Carvalhal Redondo a visita do Senhor 
Ministro da Solidariedade Social, que veio, em pessoa, dar uma boa notícia à Freguesia. 
Como sabem, houve uma Senhora que doou a sua casa e os seus bens à Igreja e havia 
necessidade de termos o Estatuto de IPSS para se utilizar as instalações a bem da 
Comunidade, principalmente para os mais idosos. Andámos seis anos para conseguir 
um simples estatuto de IPSS, que foi constantemente bloqueado e obstruído. 
Finalmente, tivemos um Ministro que percebeu as nossas razões, entendeu a justificação 
que demos e veio anunciar esta boa notícia para Carvalhal Redondo. É, sem dúvida, um 
motivo de grande orgulho para todos nós. Posso acrescentar que, neste momento, os 
nossos Serviços estão a fazer o projeto de arquitetura para se poder candidatar à obra. 

Para terminar, queria, na pessoa da Senhora Vereadora Maria Antónia, como 
elemento da Direção dos Bombeiros e do Senhor Presidente da Assembleia Geral dos 
Bombeiros, Dr. Benjamim Pedro, agradecer a presença, hoje, de tantos Bombeiros na 
parada. Esta forte presença revela uma grande estabilidade na Associação, tão 
importante que é na sua vida, e queria que, em vosso nome, dirigissem aos Bombeiros o 
meu agradecimento muito pessoal. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura Pedro, pelos 

esclarecimentos que nos prestou. Algum dos Senhores Membros da Assembleia 
pretende, sobre este ponto, usar da palavra? Uma vez que não, passamos para o ponto 
2.2. Antes de o fazer, lembro que a inscrição para que o Público use da palavra está 
encerrada. 

O ponto 2.2 – Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
os documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2012. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar 
da palavra? Uma vez que não, vou dar a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Manuel Marques que irá prestar alguns esclarecimentos. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Muito bom dia, Senhor Presidente da Assembleia, 
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Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Digníssimos Membros da Assembleia Municipal, 
E estimado Público.  
Quero, em primeiro lugar, agradecer à Senhora Presidente da Câmara a 

anuência à minha intervenção nesta Assembleia. 
Já ando nesta vida autárquica há uns anos. Fui Vereador, desde 2001 até a 

2005, na oposição e no Poder desde 2005 até agora. Gostava de vos dizer que estas 
Contas de Gerência surpreendem-me pela positiva. De uma forma pública, quero aqui 
agradecer à Senhora Presidente da Câmara, pois ela própria avocou para si o pelouro 
financeiro da Câmara. Demonstra bem a gestão de rigor, de critério e da forma que 
neste último ano de 2012 a Câmara foi gerida. Gostaria que soubessem que esta 
avocação da Senhora Presidente da Câmara já vem quase há um ano.  

Pela primeira vez, o Partido Socialista não fez o feed-diver que fazia aquando 
da aprovação das Contas, votou-as contra porque é politicamente correto votar Contas 
do Executivo, porque é normal isso acontecer. 

Tinha que vir prestar este esclarecimento à Assembleia, designadamente aos 
seus Membros e, mais uma vez, agradecer à Senhora Presidente da Câmara, enquanto 
seu colaborador e enquanto representante daqueles que votaram em nós, a forma 
profissional como a Senhora, licenciada em Medicina, avocou a si as finanças da 
Câmara Municipal e conseguiu apresentar tão bons resultados. 

Mesmo num ano de crise, que se entendeu, como se sabe, a todo o País, não foi 
só no Município de Nelas, as Contas foram muito satisfatórias e podemos concluir, 
pelos resultados, a qualidade dos trabalhadores que integram os Quadros da Câmara 
Municipal. Nunca me canso de dizer que estes resultados dependem da gestão da 
Senhora Presidente que é séria, honesta, cordial e amiga das suas Freguesias. Tem 
existido uma estreita colaboração com os Senhores Presidentes de Junta, pois com eles 
unimos as mãos e com eles ultrapassámos as dificuldades. Felizmente o barco vai 
chegar a bom porto, pois já atravessou o Cabo das Tormentas e já navegamos em águas 
calmas. 

Muito obrigado.       
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Algum 

dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar da palavra? 
Uma vez que não, vamos pôr o ponto 2.2 à votação. Apreciar e votar, nos 

termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os documentos de prestação de contas e 
relatório de gestão do ano de 2012. Quem vota contra? Quem se abstém?  

Foi, assim, aprovado o Relatório de Contas do ano de 2012 com 21 votos a 
favor, 5 abstenções e 3 votos contra.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 – Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
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os documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2012, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 21 votos a favor, 3 votos contra e 5 abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi, assim, aprovada por 

unanimidade. 
Dando continuidade a esta sessão, passamos para o ponto 2.3 - Autorização 

prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para assunção de compromissos plurianuais, 
nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, 
que passará a constar, praticamente, sempre da ata. Algum dos Senhores Membros da 
Assembleia pretende, sobre este ponto, usar da palavra? 

Uma vez que não, vou pôr o ponto 2.3 à votação. Autorização prévia da 
Assembleia Municipal de Nelas, para assunção de compromissos plurianuais, nos 
termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 28 votos a favor e 1 
abstenção.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 - Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para 
assunção de compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 
28 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por 

unanimidade. 
O Ponto 2.4, que foi acrescentado no início desta sessão, é o Relatório da 

Inspeção Geral de Finanças sobre a inspeção ordinária ao Município de Nelas, para dar 
conhecimento. Sobre este ponto, com a anuência da Senhora Presidente da Câmara, irá 
usar da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Ao longo da minha vida, quer de Funcionário, quer de Autarca, desde 1982, 

já apanhei pelo caminho várias inspeções e vários relatórios.  
Atendendo às atuais circunstâncias políticas e à forma de algumas pessoas em 

fazer política neste Concelho, em que, às vezes, se enchafurda quem está no Poder, 
como já ocorreu em 1995, 1996 e em 1997, os resultados que constam no relatório de 
contas refletem o bom trabalho desenvolvido pelo Executivo. Sei que às vezes diz-se na 
rua que aqueles indivíduos que estão na Câmara, ou aquela juventude que está na 
Câmara, são uns maus feitores, são desonestos, não trabalham bem, fazem muros ilegais 
e gastam o dinheiro de todos nós. Pois bem, desde que eu estou na Câmara com a 
Senhora Dra. Isaura Pedro, já fomos objeto de duas inspeções que, depois da sua 
conclusão, foram emitidos relatórios. Certamente se recordarão do relatório da IGAL 
que apanhou uma parte da panóplia de assuntos que a Câmara e um amigo meu, Jurista, 
também, de uma Câmara, o leu e me disse que estava lá mencionado um louvor. 

Agora, têm os Senhores Membros da Assembleia na mão, um segundo 
relatório. Esse segundo relatório versa, essencialmente, sobre empreitadas, sobre 
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questões de aquisição de bens e serviços e vejam o que é que diz esse relatório. É aqui 
que se vê quem é que é sério e quem trabalha por amor à camisola, porque há para aí 
muitos julgadores que querem julgar as pessoas na praça pública. É como aquele que o 
querem julgar na rua e chega aos tribunais e estes dão-lhe razão e às vezes até, 
inclusive, pede indemnização ao Estado Português pela forma como foi humilhado. Sei 
que o tempo que se avizinha não vai ser um tempo fácil, pois conhecemos bem os 
protagonistas da próxima campanha eleitoral. Tivemos, há uns tempos atrás, de cerrar 
fileiras, e até os dentes, para enfrentar os ataques vis que nos fizeram. Nós sabemos que 
são os mesmos que vão estar no campo da batalha, vão estar no campo da mentira, da 
insídia e da provocação. 

Era bom que esses Senhores reconheçam o que é que diz o relatório. Todos nós 
somos minimamente inteligentes e cultos e percebemos, tal como os Senhores Membros 
da Assembleia que também andam por aí, o que é a vida política e a vida de gestão 
autárquica. Vejam o que é que diz o relatório e comparem, com as atoardas de 
malvadez, conspurcadas de rente ao chão de algumas pessoas. É nos relatórios, quando 
somos inspecionados, que se vê como é que se trabalha. E, mais uma vez, este relatório 
deu um louvor à gestão da Câmara Municipal. 

Para não me alongar mais, porque não quero abusar do tempo que a Senhora 
Presidente da Câmara me disponibilizou, vou ficar por aqui, por enquanto, pois teria 
mais para dizer.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Algum 

dos Senhores Membros da Assembleia pretende mais algum esclarecimento sobre este 
assunto? Uma vez que não, dou, assim, por encerrada esta sessão, agradecendo a todos a 
vossa presença.  

Tenham um bom dia e visitem Carvalhal Redondo, onde se desenrolará a 
atividade comemorativa do 25 de Abril. Muito obrigado.            

 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário: 
 
 


