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SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE JUNHO DE 2013 

 

ATA 

 

Aos dezoito dias do mês de Junho do ano de dois mil e treze, nesta Vila de 
Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma 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 das atas das sessões extraordinária e ordinária de 
25 de Abril 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 – Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, 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, o projeto de 
alteração ao Regulamento de Trânsito da Freguesia de Nelas; 

2.3 - Aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções do 
Plano de 2013;  

2.4 - Empréstimo de médio e longo prazos para reequilíbrio financeiro, nos 
termos do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, até ao montante de 
9.500.000,00 euros – Revogação da adenda, aprovada em reunião de Câmara de 
09/04/2013, ao Contrato de Empréstimo celebrado em 26/02/2009 entre o Município de 
Nelas e a Caixa Geral de Depósitos – Processo n.º 9015/006322/891 – Aprovação; 

2.5 - Empréstimo de médio e longo prazos para reequilíbrio financeiro, nos 
termos do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, até ao montante de 
9.500.000,00 euros – Proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos para nova 
Adenda - Aprovação das cláusulas contratuais;  

2.6 - 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; 

2.7 - Proposta de atribuição do nome do Senhor Eng.º Luís Adelino Guerra 
Almeida Ferreira à Segunda Fase da Variante de Nelas, pelo reconhecimento dos 
serviços prestados ao Município – Aprovação.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. Peço desculpa por vos interromper neste dia de 

semana mas, por imperativos das Festas do Município e, também, pela necessidade de 
aprovação de alguns documentos, fomos obrigados a realizar hoje mesmo esta sessão da 
Assembleia. Vamos, por isso, dar inicio a esta sessão ordinária, começando por 
cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, os Senhores 
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Vereadores, os Senhores Secretários, os Senhores Presidentes de Junta, os Senhores 
Membros da Assembleia Municipal e o Público, aqui presente.  

Passo, de imediato, a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos 
Santos, que irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e o registo das 
respetivas faltas. Senhor Manuel, 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, um total de 25 presenças e 5 faltas. Faltam os 

Senhores Membros da Assembleia Rui Manuel Simões Costa, Benjamim João da Silva 
Pedro, Eurico Augusto Ponces de Carvalho Amaral (veio mais tarde), Carla Maria de 
Almeida Pereira Francisco e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim, Luís Manuel Abrantes Pinheiro.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Dando continuidade à sessão, 

passamos ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação das atas das sessões extraordinária de 
25 de Abril e da sessão ordinária do mesmo dia. 

Começando pela ata da sessão extraordinária de 25 de Abril de 2013, algum 
dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, 
vamos pôr à votação a ata da sessão extraordinária de 25 de Abril de 2013. Quem vota 
contra? Quem se abstém? Foi, assim, aprovada por unanimidade. 

Passamos, de seguida, à ata da sessão ordinária de 25 de Abril e sobre esta ata, 
algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que 
não, vamos pô-la à votação. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Foi, também, 
aprovada por unanimidade.  

No que respeita ao ponto 1.2 – Leitura do Expediente, vou-me escusar, como 
habitualmente à leitura do mesmo, uma vez que foi enviado a todos os Senhores 
Membros da Assembleia, para consulta.  

  
(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 09/04/2013; 30/04/2013;  
- Membro da Assembleia Eurico Augusto Ponces de Carvalho e Amaral – 

Solicita justificação das faltas dadas às sessões realizadas em 24 de Setembro de 2010; 
27 de Abril de 2012; 21 de Setembro de 2012; 03 de Outubro de 2012 e 21 de 
Dezembro de 2012, faltas que se ficaram a dever a ter estado ausento por motivos 
profissionais;  

- Membro da Assembleia José Lopes de Oliveira Marques – Solicita 
justificação das faltas dadas às sessões da Assembleia Municipal, realizadas em 27 de 
Abril de 2013 e 03 de Outubro de 2012, por motivos de ausência;  
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- Membro da Assembleia Jorge Manuel Tavares Abreu – Solicita justificação 
das faltas dadas às sessões da Assembleia Municipal, realizadas em 14 de Maio de 2010 
e 25 de Abril de 2012, por motivos profissionais;  

- Membro da Assembleia Rui Manuel Simões Costa – Solicita justificação das 
faltas dadas às sessões da Assembleia Municipal, realizadas em 30 de Abril de 2010; 14 
de Maio de 2010; 18 de Junho de 2010; 11 de Fevereiro de 2011; 29 de Junho de 2012 e 
28 de Fevereiro de 2013, por motivos da sua ausência do País, por motivos 
profissionais;  

- Membro da Assembleia Pedro António Figueiredo Moreira – Solicita 
justificação das faltas dadas às sessões da Assembleia Municipal, realizadas em 23 de 
Setembro de 2011; 15 de Dezembro de 2011; 25 de Abril de 2012 e 03 de Outubro de 
2012, faltas que se ficaram a dever ao facto de não ter estado no Concelho de Nelas nos 
dias atrás referidos;  

- Assembleia Distrital de Viseu – Convocatória para a sessão ordinária de Abril 
– Eleição da Mesa e Convocatória para a sessão ordinária de Abril, 09:30 h e 10:00 
horas, respetivamente, dia 24 de Abril de 2013 – Casa do Adro – Largo da Sé, em 
Viseu;  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas – Convite para 
desfile de fanfarras, dia 09 de Junho de 2013, na Vila de Nelas;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões – Envio de Relatório de 
Gestão e Prestação de Contas do exercício económico de 2012;  

- Exemplar do jornal Voz das Misericórdias; 
- Ofício n.º 2626, datado de 11 de Junho de 2013, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal.   
  

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
 
- Ofício n.º 05/13, datado de 16 de abril de 2013, enviado aos Ex.m.ºs Senhores 

Membros da Assembleia, António Morais Amaral Rodrigues, Jorge Manuel Tavares 
Abreu, Pedro António Figueiredo Moreira, Aires Manuel Antunes dos Santos, António 
Manuel Ramos do Nascimento Loureiro, Eurico Augusto Ponces de Carvalho e Amaral, 
Rui Manuel Simões Costa, Carla Maria de Almeida Pereira Francisco, José Manuel de 
Almeida Gomes Ambrósio, Luís Manuel Abrantes Pinheiro e José Lopes de Oliveira 
Marques, solicitando-lhes que regularizem a sua situação relativamente às faltas dadas a 
esta Assembleia Municipal;  

- Ofício n.º 06/13, datado de 26 de Abril 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 25 de Abril de 
2013; 

- Ofício n.º 07/13, datado de 11 de Junho de 2013, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 

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

Dia”, de interesse para o Município - Informações, Pedidos de esclarecimento, 
Recomendações e outros. 
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Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar 
da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. 
Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Camaradas, 
Público aqui presente. 
Aproveito esta oportunidade para reforçar uma questão que já por mim foi 

levantada numa das últimas Assembleias. Refiro-me ao aumento do trânsito de camiões 
pesados nas ruas de Canas de Senhorim, principalmente na Rua da Estação, e em que já 
descalcetou o pontão do Ribeiro da CUF. Embora a Câmara Municipal já tenho feito 
uma intervenção, nos últimos dias voltou a abrir-se uma pequena brecha. Gostaria que a 
Câmara tomasse nota desta ocorrência para que se possa evitar algum dano maior. 

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

algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que 
não, damos por encerrado o Período de Antes da Ordem do Dia e, também, o período de 
inscrição para a intervenção do Público. 

Passamos, assim, de imediato, para o Período da Ordem do Dia, 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 25 de abril último até hoje.  

1 - Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Ampliação da rede de esgotos, em Moreira;  
- Inicio da construção da rotunda, em Moreira;  
- Requalificação da Avenida Fortunato de Almeida, em Nelas; 
- Requalificação do Largo do Município, em Nelas;   
- Beneficiação da rede elétrica no Largo do Município, em Nelas; 
- Drenagem de águas pluviais, em Moreira; 
- Ampliação de rede de águas, na Urgeiriça;  
- Ampliação da rede de águas pluviais na Av.ª Viscondessa de Taveiro, em 

Santar;  
- Execução de passeios na Av.ª Viscondessa de Taveiro, em Santar; 
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- Execução de baixada elétrica no Largo do Carvalhinho, em Santar (Sede das 
Associações), em colaboração com a Junta de Freguesia;  

- Comparticipação na construção da sede do Grupo de Danças e Cantares Os 
Santarenses, em colaboração com a Junta de Freguesia;  

- Alargamento do Caminho da Lagoa, em Nelas; 
- Requalificação da Av.ª Vila Nova das Amoreiras, em Aguieira.  
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- 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 Escola do 1.º Ciclo Serra da Estrela, 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 água na Zona Industrial 2, em Nelas; 
- Construção de muro na rotunda em construção de entrada, em Canas de 

Senhorim;  
- 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;  
- 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;  
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- 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 e construção de parque de estacionamento da Rua António 

Joaquim Henriques, em Nelas; 
- Beneficiação da marginal nas Caldas da Felgueira; 
- Construção de mobiliário na sede da Associação Bairro da Igreja, em Nelas; 
- 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; 
- Beneficiação da capela da Póvoa de Luzianes, em colaboração com a 

população e a Junta de Freguesia;  
4) Informação financeira: 
Informo V.ªs Ex.ªs que em 31 de maio de 2013: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 1.234.660,35 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 2.017.573,31 euros, 

estando pagas 60% das faturas de fornecedores, referentes ao ano de 2011; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 740.280,78 euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vai usar da palavra, sobre este ponto, a Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª 

Isaura Pedro. Faça favor. 
A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro:  
- Quanto à questão que o Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos aqui 

levantou, devo dizer que foi um Engenheiro Civil da Câmara ver aquela obra e atestou a 
sua segurança.  

Relativamente às obras, devo dizer aos Senhores Membros da Assembleia que 
estão a ser executadas em todas as Freguesias, desde o início do mandato. Algumas são 
da responsabilidade da Câmara e outras são em parceria com as Juntas de Freguesia; 
poderão ser analisadas nos documentos que vos foram enviados. 
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Aproveitava, também, a oportunidade para convidar todos os Senhores 
Membros da Assembleia para participarem nas Festas do Município que irão decorrer 
de Sexta a Segunda-feira. Serão umas Festas asseguradas com a prata da casa e 
envolvendo o comércio local e tudo o que nós temos de bom na nossa terra. Começarão 
com uma passagem de modelos, envolvendo seis lojas, de Nelas e de Canas de 
Senhorim. No sábado, durante todo o dia, haverá uma conferência sobre o Interior, 
patrocinada pela CIM e com o apoio da Câmara de Nelas. Pela primeira vez iremos 
ensaiar os mercadinhos biológicos, já estão várias pessoas inscritas, que vêm vender os 
produtos que produzem. Se esta iniciativa der resultado será para repetir. A partir da 
meia-noite iremos ter os bares e os habituais grupos musicais do Concelho, de entre eles 
saliento a artista Cristina Ardisson, que já foi à televisão e falou sempre de Nelas. 

Vamos ter os nossos artesãos, a Feira do Livro e o ponto alto irá ser a noite do 
dia 23 com o desfile das Marchas e a habitual sardinhada, que contará com o contributo 
de vários patrocínios.  

Também quero dizer aos Senhores Membros da Assembleia de que amanhã, a 
partir das dez da manhã, o programa Praça da Alegria irá divulgar as Festas do 
Município. Irão acontecer uns diretos mostrando a preparação das Marchas dos dois 
Bairros, bem como a animação que irá ser dirigida ao Público Infantil elaborada pelos 
Animadores Carlos Henriques e Luís. Também passará uma entrevista com a Ana 
Borges, que ganhou uma medalha de ouro com um vinho produzido por ela própria. 
Embora seja uma pessoa pouco conhecida, é uma professora de matemática que ficou 
desempregada e que decidiu dar a volta por cima; trata-se de um exemplo positivo do 
nosso Concelho.  

Queria, de seguida, apresentar aos Senhores Membros da Assembleia as 
festividades do Dia do Município. Às dezasseis horas iremos descerrar uma lápide na 
Segunda Variante com o nome do Eng.º Luís de Almeida, porém, para que tal 
homenagem possa ser uma realidade, precisamos da votação favorável desta 
Assembleia. Penso que se trata de uma homenagem simples mas que representa um ato 
de gratidão que o Concelho lhe deve. Pedia, por isso, que a nossa pretensão seja votada 
por unanimidade, e espero que no Dia do Município, dia 24 de Junho, às dezasseis horas 
os Senhores Membros da Assembleia possam marcar presença nessa cerimónia, em que 
os Bombeiros também participarão.  

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

Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar da palavra? Uma vez 
que não, vamos dar prosseguimento à ordem dos trabalhos. 

Aproveito para informar que, mesmo no limite do tempo, chegou o Senhor 
Membro da Assembleia Eurico Amaral.  

Dando continuidade aos trabalhos, passamos, de imediato, para o ponto 2.2 - 
Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, 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, o projeto de alteração ao 
Regulamento de Trânsito da Freguesia de Nelas. 

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. O ponto 2.2 – Aprovar, 
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nos termos da alínea a), do n.º 2, 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, o projeto de alteração ao Regulamento 
de Trânsito da Freguesia de Nelas. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado 
por unanimidade.  

   O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 – Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, 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, o projeto 
de alteração ao Regulamento de Trânsito da Freguesia de Nelas, foi posto à discussão, 
tendo sido aprovado com 26 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por 
unanimidade. 

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

unanimidade. 
Passamos, de seguida, para o ponto 2.3 - Aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento 

Municipal e às Grandes Opções do Plano de 2013. Sobre este ponto, algum dos 
Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, vamos, 
também, pôr o ponto 2.3 à votação. O ponto 2.3 - Aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento 
Municipal e às Grandes Opções do Plano de 2013. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Foi aprovado com 23 votos a favor e 3 abstenções. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 - Aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes 
Opções do Plano de 2013, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 23 votos a 
favor, 0 votos contra e 3 abstenções. 

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

unanimidade. 
Passamos, de imediato, para o ponto 2.4 - Empréstimo de médio e longo prazos 

para reequilíbrio financeiro, nos termos do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 
de Março, até ao montante de 9.500.000,00 euros – Revogação da adenda, aprovada em 
reunião de Câmara de 09/04/2013, ao Contrato de Empréstimo celebrado em 
26/02/2009 entre o Município de Nelas e a Caixa Geral de Depósitos – Processo n.º 
9015/006322/891. Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este 
ponto, usar da palavra? Uma vez que não, vou dar a palavra ao Senhor Vereador Jorge 
David que irá prestar alguns esclarecimentos sobre a revogação desta adenda. Faça 
favor.  

O Senhor Vereador Jorge David: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Assembleia, 
E estimado Público.  
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Vou já falar da revogação desta adenda e da celebração da nova adenda. Queria 
esclarecer que, apesar do título se referir ao empréstimo de nove milhões e meio de 
euros, esta adenda não é desse valor. Esta adenda é uma comissão de gestão sobre o 
empréstimo porque houve uma renegociação da adenda. Relativamente ao valor do 
empréstimo de nove milhões e meio de euros devo dizer-vos que corresponde ao total 
dos empréstimos. Ou seja, engloba os empréstimos já aprovados, devo ainda salientar 
que antes a adenda incidia, sobre um valor do empréstimo de dois milhões e meio de 
euros e agora vai incidir sobre um empréstimo de um milhão novecentos e sessenta e 
dois mil euros.  

O novo empréstimo que se vai contrair não vai aumentar a divida, apenas será 
para consolidar a divida. 

Aproveito ainda para vos informar que houve uma renegociação com a Caixa 
Geral de Depósitos, da qual resultou um a alteração do valor nominal de taxa de 
comissão de 0,25% para 0,219%. Esta alteração permitiu uma redução total do valor 
absoluto do valor da adenda, daí revogar a antiga adenda, que incidia sobre um 
empréstimo no valor de dois milhões e meio euros para passar para o empréstimo de um 
milhão novecentos e sessenta e dois mil euros. O mais importante é que as pessoas se 
lembrem que estes nove milhões e meio de euros não são o valor do empréstimo, pois o 
novo empréstimo é, apenas, de um milhão novecentos e sessenta e dois euros.  

Obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
Muito obrigado Senhor Vereador Jorge David. Espero que os seus 

esclarecimentos tenham ajudado todos os Senhores Membros da Assembleia de que não 
se trata de um novo empréstimo. Vou dar, de seguida, a palavra à Senhora Presidente da 
Câmara, Dra. Isaura Pedro. Faça favor. 

A Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Pedro: 
Tudo aquilo que aqui, anteriormente, foi votado foi enviado para o Tribunal de 

Contas, como os Senhores Membros da Assembleia sabem. O Tribunal de Contas 
pediu-nos para que aquela comissão de gestão, que se repercutia ao empréstimo antigo 
que a Câmara efetuou, fosse alterada, isto é, o Visto está pendente desta alteração da 
adenda. A Caixa Geral de Depósitos ao princípio queria manter a primeira adenda, mas 
houve pressão do Tribunal de Contas, uma vez que não concordavam com o tipo de 
adenda. Após este entendimento do Tribunal de Contas, a Caixa Geral de Depósitos 
resolveu alterar a adenda e o que estamos hoje aqui a votar é a alteração desta adenda e 
da qual estará pendente o Visto do Tribunal de Contas. 

Pensamos que logo que seja aprovada esta adenda e seja enviada, de imediato, 
para o Tribunal de Contas, será obtido o Visto, pois ele está pendente desta alteração.  

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

Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar da palavra? Uma vez 
que não, vamos pôr o ponto 2.4 à votação. O Ponto 2.4 - Empréstimo de médio e longo 
prazos para reequilíbrio financeiro, nos termos do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, 
de 7 de Março, até ao montante de 9.500.000,00 euros – Revogação da adenda, 
aprovada em reunião de Câmara de 09/04/2013, ao Contrato de Empréstimo celebrado 
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em 26/02/2009 entre o Município de Nelas e a Caixa Geral de Depósitos – Processo n.º 
9015/006322/891. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 2.4 foi aprovado com 
20 votos a favor, 1 voto contra e 5 abstenções.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.4 - Empréstimo de médio e longo prazos para reequilíbrio 
financeiro, nos termos do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, até ao 
montante de 9.500.000,00 euros – Revogação da adenda, aprovada em reunião de 
Câmara de 09/04/2013, ao Contrato de Empréstimo celebrado em 26/02/2009 entre o 
Município de Nelas e a Caixa Geral de Depósitos – Processo n.º 9015/006322/891 – 
Aprovação, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 20 votos a favor, 1 voto 
contra e 5 abstenções. 

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

unanimidade. 
Passamos, de seguida, para o ponto 2.5 - Empréstimo de médio e longo prazos 

para reequilíbrio financeiro, nos termos do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 
de Março, até ao montante de 9.500.000,00 euros – Proposta apresentada pela Caixa 
Geral de Depósitos para nova Adenda - Aprovação das cláusulas contratuais. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre ponto, usar da 
palavra? Uma vez que nenhum Membro da Assembleia pretende intervir, passamos à 
votação do ponto 2.5 - Empréstimo de médio e longo prazos para reequilíbrio 
financeiro, nos termos do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, até ao 
montante de 9.500.000,00 euros – Proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos 
para nova Adenda - Aprovação das cláusulas contratuais. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Foi aprovado com 19 votos a favor, 6 abstenções e 1 voto contra.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.5 - Empréstimo de médio e longo prazos para reequilíbrio 
financeiro, nos termos do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, até ao 
montante de 9.500.000,00 euros – Proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos 
para nova Adenda - Aprovação das cláusulas contratuais, foi posto à discussão, tendo 
sido aprovado com 19 votos a favor, 1 voto contra e 6 abstenções. 

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

unanimidade. 
Passamos, de seguida, para o ponto 2.6 - 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. Algum dos Senhores 
Membros da Assembleia pretende, sobe este ponto, usar da palavra? Uma vez que não, 
passamos à votação do ponto 2.6 - 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 24 votos a favor e 2 abstenções.  
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O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.6 - 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 
24 votos a favor, 0 votos contra e 2 abstenções. 

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

unanimidade. 
Passamos para o ponto 2.7 e último ponto - Proposta de atribuição do nome do 

Senhor Eng.º Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira à Segunda Fase da Variante de 
Nelas, pelo reconhecimento dos serviços prestados ao Município. 

Sobre este ponto a Senhora Presidente da Câmara já deu os seus 
esclarecimentos. Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da 
palavra? Vou dar a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos: 
- Penso que se trata de uma atitude muito nobre, pois o Eng.º Luís de Almeida 

foi uma pessoa que dedicou parte da sua vida à causa pública e esteve diretamente 
envolvido em quase todo o desenvolvimento do Concelho. Por isso, penso que as 
pessoas que dedicam as suas vidas às suas terras e às suas gentes, de uma forma ou de 
outra, merecem este tipo de homenagens. Muito obrigado. 

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

reconhecidas as suas palavras. Atendendo a que estamos a votar um nome de uma 
pessoa, pergunto aos Senhores Membros da Assembleia se pretendem que seja uma 
votação nominal ou uma votação de braço no ar. Uma vez que os Senhores Membros da 
Assembleia aceitam que a votação se proceda de braço no ar, vamos colocar a proposta 
relativa a este ponto. O ponto 2.7 - Proposta de atribuição do nome do Senhor Eng.º 
Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira à Segunda Fase da Variante de Nelas, pelo 
reconhecimento dos serviços prestados ao Município. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Foi aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.7 - Proposta de atribuição do nome do Senhor Eng.º Luís Adelino 
Guerra Almeida Ferreira à Segunda Fase da Variante de Nelas, pelo reconhecimento 
dos serviços prestados ao Município – Aprovação, foi posto à discussão, tendo sido 
aprovado com 26 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

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

unanimidade. 
Dou, assim, por encerrada esta sessão, agradecendo a todos a vossa presença e 

desejando-vos uma boa semana de trabalho. 
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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: 
 


