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SESSÃO DE INSTALAÇÃO/PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO 

 

ATA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, nesta Vila 

de Nelas e Edifício Multiusos, pelas quinze horas, a Assembleia Municipal de Nelas foi 

instalada pelo Presidente da Assembleia Municipal cessante, em sessão pública, tendo 

sido redigida ata avulso e assinada pelo presidente cessante e pelos eleitos. 

Após a instalação, deu-se início à primeira reunião de funcionamento da 

Assembleia Municipal, para efeitos de eleição da Mesa, presidida pelo candidato mais 

votado, António Manuel Borges dos Santos. 

O Senhor António Manuel Borges dos Santos: 

- Estando presentes todos os Senhores Membros da Assembleia diretamente 

eleitos e os Senhores Presidentes de Junta, vamos retomar os trabalhos desta primeira 

sessão da Assembleia Municipal e como a lei prevê, inicia-se com a eleição da Mesa da 

Assembleia Municipal. 

Pergunto à Assembleia, uma vez que o Regimento é omisso nesse campo, se a 

eleição se faz por meio de lista, ou por votação nominal. 

Proponho que seja por lista, se ninguém se opuser. Quem se opõe que seja por 

lista?  

Como ninguém se opõe, agradeço aos Grupos Parlamentares que tenham listas 

a apresentar, o favor de o fazerem. 

 

A Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto: 

- A lista proposta pela Coligação PPD/PSD.CDS/PP para a constituição da 

Mesa da Assembleia Municipal passa a ser a seguinte: 

- Presidente – José António Neves Pereira; 

- Primeira Secretária – Natália Martins Filipe Moreira;  

- Segunda Secretária – Maria Isabel Tavares dos Santos da Conceição Matias. 

O Senhor António Manuel Borges dos Santos: 

- Muito obrigado.  

Apresento a lista proposta pelo Partido Socialista: 

- Presidente – António Manuel Borges dos Santos; 

- Primeira Secretária – Ana Mafalda Rodrigues Lopes; 

- Segunda Secretária – Isabel Cristina dos Santos Gonçalves.  

  

- Vamos atribuir a letra A e a letra B a cada uma das listas, fica atribuída ao 

Partido Socialista a letra A, e à lista da Coligação PSD/CDS a letra B. 

  A eleição tem que se fazer por voto secreto, vou chamar cada um dos eleitores 

pela ordem da lista de chamada, correspondente à ordem da instalação. Está ali uma 

mesa de voto fora desta sala onde em papel disponibilizado escreverão A, ou B, ou 

branco, ou nulo. Se pretenderem eleger a lista do Partido Socialista votam A, se 

pretenderem eleger a lista da Coligação votam B e têm as outras opções que a lei prevê. 
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 Passou-se à votação para a eleição da Mesa da Assembleia Municipal, tendo o 

Senhor António Manuel Borges dos Santos feito a chamada de todos os Senhores 

Membros da Assembleia, que votaram pela ordem indicada. Com o apoio do Senhor 

José António Neves Pereira fez a contagem dos votos e informou o resultado da 

votação. 

O Senhor António Manuel Borges dos Santos: 

- Catorze votos para a lista A e catorze votos para a lista B. Está empatado. 

Temos que repetir a eleição, desta vez uninominal. Verificando-se empate na votação, 

procede-se a nova eleição, obrigatoriamente uninominal, conforme o ponto 3 do artigo 

45.º, da Lei n.º 169/99.  

 Vamos agora votar para o Presidente da Assembleia Municipal, mantendo a 

mesma a designação A e B, sendo A o primeiro elemento da lista proposta pelo PS, eu 

próprio, António Borges e sendo B o primeiro elemento proposto pela lista da coligação 

o Eng.º José António. 

Certamente compreendem que estando o resultado empatado neste momento 

não peço, exijo que toda a gente vote no local próprio. 

  

Foi feita novamente a votação para a eleição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, tendo o Senhor António Manuel Borges dos Santos feito a 

chamada de todos os Senhores Membros da Assembleia, que votaram pela ordem 

indicada. Com o apoio do Senhor José António Neves Pereira fez a contagem dos votos 

e informou o resultado da votação. 

O Senhor Prof. António Manuel Borges dos Santos: 

- O resultado foi 15 votos para a lista A e 13 votos na lista B, é este o resultado.  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante, Eng.º José António 

Neves Pereira: 

- O Grupo Parlamentar PPD/PSD.CDS/PP aceita o voto democrático e, como 

tal, a Mesa será entregue, na totalidade, ao Partido que acabou de ganhar a presidência. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal: 

- Depois da declaração do candidato da Coligação PSD/CDS, cabeça de lista 

para a Assembleia Municipal, se ninguém vê nada em contrário, aceito como válida a 

proposta e a Mesa será constituída pela lista apresentada pelo Partido Socialista. 

Quem é que está contra esta decisão?  

Ninguém, então chamo para me coadjuvarem nos trabalhos a Primeira 

Secretária Ana Mafalda Rodrigues Lopes e para Segunda Secretária Isabel Cristina dos 

Santos Gonçalves. 

Esta sessão deveria terminar com a eleição da mesa mas, atendendo à 

necessidade urgente de elegermos os nossos representantes, na Assembleia 

Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões e na Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, vamos dar continuidade aos trabalhos com as respectivas eleições.  

A primeira eleição será para os representantes na CIM Viseu Dão Lafões. 

Tendo o Concelho de Nelas entre 10.000 e 50.000 eleitores, a lista a apresentar será 

constituída por quatro elementos e, pelo menos, um suplente, sendo o apuramento 

calculado pela média mais alta do método de Hondt. 
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 Nesta eleição só votam os eleitos diretos. Os Senhores Presidentes de Junta, 

não vão poder votar. Pergunto aos Grupos Parlamentares se têm listas, ou se querem 

fazer uma lista conjunta. Sendo a composição da assembleia 10 PS, 10 PSD/CDS e 1 

CDU, pelo método de Hondt, dá dois de cada lado e depois mais 1 que poderá ser o 

elemento da CDU, como suplente. É uma proposta que estou a fazer, mas pode haver 

outras.  

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 

- Boa tarde, Senhor Presidente, 

Senhores Membros da Assembleia, 

Eu acho que segundo conversas que tivemos poderíamos fazer 2 PS, 2 

PSD/CDS e o suplente ser o elemento CDU. Se assim o desejar, não há problema. 

 Propomos pela Coligação, o Eng.º José António Neves Pereira e o Arquiteto 

Pedro António Figueiredo Moreira. 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal: 

 Propostos pelo PS, António Borges e o Joaquim Messias; propostos pela 

coligação PDS/CDS, José António Pereira e Pedro Moreira; pela CDU, Manuel 

Fonseca, se estiverem de acordo. 

 

 O elemento da coligação, Alexandra Pinto propôs que a lista integrasse mais 

suplentes, o que foi aceite. 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal: 

Uma vez que a proposta que fiz foi aceite pelos Grupos Parlamentares, 2 PS, 2 

PSD/CDS e 1 CDU, como primeiro suplente, há agora mais 2 suplentes que serão, Ana 

Mafalda Rodrigues Lopes e Alexandra Sofia da Costa Pinto. 

Então, a lista para a Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões, fica 

composta por: 

- António Manuel Borges dos Santos; 

- José António Neves Pereira; 

- Joaquim dos Santos Messias; 

- Pedro António Figueiredo Moreira.  

Suplentes; 

- Manuel José Fonseca;  

- Ana Mafalda Rodrigues Lopes; 

- Alexandra Sofia da Costa Pinto. 

Se ninguém se opõe, esta lista está aprovada por unanimidade. 

 

A Sr.ª Secretária: 

Minuta da Ata:  

Lista de candidatos à Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões. 

Foi aprovada por unanimidade a lista conjunta, a seguir indicada: 

 Efetivos: 

- António Manuel Borges dos Santos; 

- José António Neves Pereira; 

- Joaquim dos Santos Messias; 

- Pedro António Figueiredo Moreira;  
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Suplentes:  

- Manuel José Fonseca;  

- Ana Mafalda Rodrigues Lopes; 

- Alexandra Sofia da Costa Pinto. 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal: 

Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? A minuta está aprovada por 

unanimidade e irá constar em ata. 

 

Passou-se, de seguida, à eleição de dois Presidentes de Junta de Freguesia, um 

efectivo e um suplente, para a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal: 

Podemos também indicar, se concordarem, um de cada lado, mas depois temos 

que votar para definirmos qual é o efectivo e o suplente. O mais votado será o efectivo e 

o outro o suplente. 

 

O Partido Socialista propôs João Miguel Guerra Cabral Neves. A coligação 

propôs Jorge Manuel Tavares Abreu. 

Feita a votação, por escrutínio secreto, foram obtidos os seguintes resultados: 

- Jorge Manuel Tavares Abreu – 15 votos; 

- João Miguel Guerra Cabral Neves – 13 votos. 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal: 

- Para a Associação Nacional de Municípios Portugueses foi eleito, como 

efetivo, o Senhor Jorge Manuel Tavares Abreu, com quinze votos e o Senhor João 

Miguel Guerra Cabral Neves ficou em suplente com treze votos. 

 

A Sr.ª Secretária: 

Minuta da Ata:  

Eleição dos Presidentes de Junta em representação deste Órgão e da Câmara 

Municipal, na Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

Foram a votos dois candidatos João Miguel Guerra Cabral Neves e Jorge 

Manuel Tavares Abreu. Foi eleito, como efectivo, o Membro da Assembleia e 

Presidente de Junta Jorge Manuel Tavares Abreu, com 15 votos, ficando em segundo 

lugar, como suplente, o Membro da Assembleia e Presidente de Junta João Miguel 

Guerra Cabral Neves. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? A minuta está aprovada por 

unanimidade e irá constar em ata. 

Antes de terminar pergunto se alguém quer usar da palavra.  

Senhor Membro da Assembleia José António faça o favor.  

 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhores Membros da Assembleia, 
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Senhores Presidentes de Junta, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

Acabámos de assistir a mais uma eleição, acabámos de assistir a mais um 

termo de posse, a democracia vence. Os meus respeitos aos vencedores e para os 

vencidos também. 

Permitam-me, em primeiro lugar, que saúde, naturalmente, aqueles que hoje 

cessam os seus mandatos e que nos últimos anos deram o melhor de si para que Nelas 

fosse um Concelho melhor. 

Essa participação cívica e política que, ativamente, desenvolveram nos últimos 

quatro anos merece o nosso respeito e a nossa saudação, saudação, naturalmente, 

extensiva àqueles que agora renovam e começam novos mandatos. 

Aquilo que se espera e aquilo que os Nelenses, que em nós confiaram, foi uma 

vontade de participar na construção de um futuro melhor para eles neste Concelho. 

Nesse sentido, acho que todos merecem a nossa saudação, o nosso respeito, o 

nosso incentivo, por aceitarem dedicar uma parte importante das suas vidas ao bem 

comum e coletivo, por isso não podia deixar de lhes dedicar as minhas primeiras 

palavras. 

Por último, quero também agradecer a todos os Senhores Membros da 

Assembleia e Presidentes de Junta eleitos pelo apoio que me têm manifestado nestes 

últimos quatro anos e pelo apoio que me têm manifestado nestes últimos dias. 

Apesar de o voto manifestado, mas eu, mesmo assim, sou uma pessoa muito 

democrata e tenho a agradecer-vos por isso. 

Acabámos de participar todos nós num importante ato como é a tomada de 

posse dos Membros da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. Importante 

porque o mesmo consubstancia um juramento de fidelidade aos programas que cada 

uma das forças políticas defendeu e, de certo, irá defender com o objetivo de honrar os 

compromissos assumidos perante os eleitores. 

É claro que esse encargo, melhor, honroso dever, incumbirá fundamentalmente 

àqueles que merecem dos eleitores o encargo de governar, seja na Assembleia 

Municipal, na Câmara Municipal, ou nas Juntas de Freguesia porque a esses deverá, ou 

caberá, executar cumprir as promessas que apresentaram ao eleitorado. 

Mas esse estatuto maioritário não inibe, nem inibirá as demais forças políticas 

de estarem atentas, vigilantes, pois isso é também um dever das forças da Oposição, 

como é o caso da Coligação PPD/PSD.CDS/PP. 

Caras e Caros Munícipes,  

Da parte da Coligação PPD/PSD.CDS/PP, respeitando o primado da 

democracia liberal, ao longo deste mandato, contarão com respeito total por esta 

Instituição. Podem aguardar ainda uma Oposição séria, construtiva, fiscalizadora e 

acima de tudo, exigente na defesa dos interesses de todos os Nelenses. 

Estamos empenhados em trazer para o debate ideias, propostas e deste modo 

colaborar com as forças políticas aqui representadas na construção de um novo 

paradigma de governação para o Concelho. 

Neste contexto e em prol do Concelho esperamos que aquilo que nos une seja 

mais resistente e duradouro do que aquilo que nos separa. 

De modo a ultrapassar os desafios que temos pela frente apresentaremos e 

apoiaremos todas as soluções que tenham como objetivo último o apoio à criação de 
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emprego, a melhoria da qualidade de vida, o reforço da segurança, o desenvolvimento, 

bem como o apoio à cultura, ao turismo, ao desporto e a aposta num futuro sustentável 

para todos os Nelenses. 

Estamos aqui para cumprir a função mais nobre da política que é servir a 

comunidade onde mais do que as palavras e retórica a Coligação PPD/PSD.CDS/PP 

trará a esta Assembleia projetos e ação. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

O que todos nós hoje aqui assumimos perante o eleitorado magnificamente 

aqui representado na pessoa dos presentes que ainda resistem, que uma vez mais saúdo, 

é a outorga de um contrato, o tal contrato social a que Jean Jacques Rousseau se referia 

e tão bem enunciou há mais de dois séculos. 

A Coligação PPD/PSD.CDS/PP, nesta Assembleia, não deixará de escrutinar, 

fiscalizar, deliberar, de forma atenta, todas as políticas implementadas em Nelas. Mas o 

direito de Oposição não se esgota nesse papel, irá também intervir, propor, sugerir à 

força política maioritária aquilo que considera mais adequado para os seus munícipes. 

Contudo, impõe-se esclarecer que a Coligação PPD/PSD.CDS/PP considera 

que o direito de Oposição deve ser exercido, não como forma guerrilheira ou suicidária 

até, mas sim, como atrás referi, numa perspetiva de Oposição construtiva, aprovando o 

que considera correto e alertando e respeitando o que considera atentatório dos desejos 

sentidos dos munícipes. 

Este ato eleitoral, como se consta pelos dados conhecidos, penalizaram a 

Coligação PPD/PSD.CDS/PP, há que assumir, mas não penalizaram a social 

democracia, também ela bem viva em alguns dos nossos adversários, exatamente 

aqueles que têm o destino do nosso Concelho, que aqui já proclamaram e isso é um 

ponto que considero relevante porque, independentemente dos homens e mulheres que 

em cada momento e ao longo dos anos, têm dirigido este Concelho e corporizado os 

anseios das populações, existe uma linha ideológica coerente. Provou, ao contrário de 

outras, ser a desejada pelos Nelenses para o seu Concelho. 

Por isso se entende que há que pugnar agora por uma diferente atitude, sem que 

isso signifique qualquer subserviência ao poder maioritário, pois todos e cada um de nós 

deverá poder expressar o que nos preocupa, reclamar o que entendemos justo, denunciar 

o que consideramos incorrecto. Os Nelenses todos e não apenas os que nos elegeram 

merecem-no e é neste pressuposto que a Coligação PPD/PSD.CDS/PP, na Assembleia 

Municipal, deve atuar. 

Propondo, corrigindo, questionando, enfim, trabalhando para que os eleitores 

neles voltem a confiar.  

Só através de um trabalho continuado, de um contacto com as populações, de 

uma maior participação nas grandes e pequenas decisões é possível reeditar o sucesso. 

Esta Assembleia não será seguramente apenas laudatório de atos e decisões 

tomados em sede da Câmara Municipal. 

É pois, importante, que entre a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal 

sejam encontradas as melhores soluções decorrentes de uma livre troca de ideias obtidas 

com a colaboração de todos os intervenientes e que se enraízem no legítimo interesse 

das populações todas elas, jovens, menos jovens, homens e mulheres deste meu 

Concelho.  
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Esta é, pois, uma mensagem que aqui deixo em letra de forma, Oposição sim, 

mas sem perder de vista uma necessária participação, uma elevada motivação e uma 

influente capacidade de decisão para que todos nós possamos dizer ao eleitorado, dentro 

de quatro anos, que cumprimos o que prometemos. 

Viva o Concelho de Nelas. 

Disse. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia José António. Registo as suas 

palavras que agradeço. O meu trabalho está bastante simplificado atendendo à 

disposição que o Grupo Parlamentar do PSD/CDS se propõe ter nesta Assembleia. 

Os meus parabéns por essa postura pois é a que interessa ao Concelho de 

Nelas. 

Tudo farei para que esta Assembleia Municipal seja uma Assembleia 

Municipal que tenha a dignidade que a própria Instituição merece. Será, com certeza, 

uma Assembleia Municipal para tratarmos dos assuntos que interessam à população do 

nosso Concelho, para além de todas as outras questões, que em política são importantes 

mas são menores, quando está em causa o bem-estar das nossas populações. 

 Muito obrigado pela sua exposição e, comprometemo-nos exatamente com a 

mesma lealdade e o mesmo trabalho. 

Muito obrigado.       

Se mais ninguém quiser usar da palavra, dou por encerrada esta sessão que já 

vai longa. 

Muito obrigado a todos por estarem presentes e até uma próxima oportunidade, 

se não for antes, em dezembro. 

 

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:  

 


