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SESSÃO ORDINÁRIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2013 

 

ATA 

 

Aos vinte dias do mês de Setembro 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 da ata da sessão ordinária de 18 de junho 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 projecto de 
Regulamento Municipal de Estabelecimentos de Alojamento Local do Município de 
Nelas;  

2.3 – 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 
Regulamento Municipal sobre o Acesso, Exercício e Fiscalização de Atividades 
Diversas no Município de Nelas;  

2.4 – 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 
Regulamento Municipal do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais e de Prestação de Serviços do Município de Nelas; 

2.5 - 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 
Regulamento do Cine-Teatro Municipal/Espaço Internet de Nelas;  

2.6 – 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, a proposta de 
alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da Fundamentação 
Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara Municipal de Nelas – Sistema 
de Indústria Responsável – Alterações ao valor das taxas municipais; 

2.7 – 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; 

2.8 – Aprovar a abertura de procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de vários postos de trabalho – Professores, em regime de contrato de 
trabalho por tempo determinado a tempo parcial;  

2.9 - Proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas: 
1 – Proposta Final da Revisão do PDM de Nelas - Aprovação; 
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2 – Revogação do Plano de Pormenor da Av.ª João XXIII, em Nelas e do 
Plano de Pormenor da Zona Industrial ZI 3, em Canas de Senhorim – Aprovação; 

3 – Envio da versão final da revisão do Plano Diretor Municipal para a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – Aprovação.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
 
- Muito boa noite a todos. Vamos dar inicio a mais esta sessão ordinária e 

começo, como habitualmente, por cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara, os 
Senhores Vereadores, os Senhores Secretários, os Senhores Presidentes das Juntas de 
Freguesia, os Senhores Membros da Assembleia Municipal e o Público aqui presente. 

Esta é a última Assembleia deste mandato e, por isso, espero que decorra 
dentro da normalidade que sempre foi patente em todas as Assembleias deste mandato, 
com a maior elevação e o maior respeito entre todos os intervenientes. 

Passo, de imediato, a palavra ao Senhor Segundo Secretário, Senhor Manuel 
dos Santos, que irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia Municipal e 
anotar as respectivas 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, um total de 25 presenças e 5 faltas. Faltam os 

Senhores Membros da Assembleia Benjamim João da Silva Pedro, Aires Manuel 
Antunes dos Santos, Carla Maria de Almeida Pereira Francisco, José Manuel de 
Almeida Gomes Ambrósio 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, do Período de Antes da Ordem do Dia - Discussão e aprovação 
da ata da sessão ordinária de 18 de Junho de 2013. 

Sobre este ponto algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos pôr o ponto à votação. Quem vota contra? Quem 
se abstém? Foi aprovada por unanimidade.  

No tocante ao ponto 1.2 – Leitura do Expediente, vou, como habitualmente, 
escusar-me à leitura do mesmo, uma vez que foi enviado a todos os Senhores Membros 
da Assembleia e que, por isso, tiveram oportunidade de o analisar.  

 
(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 14/05/2013; 28/05/2013; 11/06/2013; 25/06/2013; 09/07/2013; 
30/07/2013; 13/08/2013; 27/08/2013;  
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- Membro da Assembleia José Manuel de Almeida Gomes Ambrósio – Solicita 
justificação das faltas dadas às sessões ordinárias realizadas em 21 de setembro de 
2012; 21 de dezembro de 2012 e 28 de fevereiro de 2013;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões – Envio de moção enviada 
à Senhora da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões – Envio de convocatória 
para a sessão ordinária da Assembleia Intermunicipal, marcada para as 18:00 horas, do 
dia 30 de agosto de 2013, no Auditório Municipal de Tondela;  

- Exemplar do Jornal do STAL;  
- Exemplar do jornal Voz das Misericórdias;  
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro - Parecer 

final – Alteração ao Plano Diretor Municipal de Nelas;  
- Ofício n.º 4061, datado de 10 de setembro de 2013, da Câmara Municipal de 

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

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
 

- Ofício n.º 08/13, datado de 19 de junho 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 18 de junho de 
2013; 

- Ofício n.º 09/13, datado de 10 de setembro 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 - Informações, Pedidos de esclarecimento, 
Recomendações e outros.  

Antes de dar a palavra a algum dos Senhores Membros da Assembleia que 
assim o pretenda, gostaria de deixar aqui um breve agradecimento. Como estamos em 
fim de mandato, gostaria de agradecer a todos os Senhores Membros da Assembleia a 
forma correta e digna que revelaram em todos os debates que se esgrimiram nesta 
Assembleia. Saúdem-se os princípios básicos democráticos e a sã convivência que todos 
colocaram nas suas intervenções. Pretendo, ainda, agradecer, em particular, aos 
Senhores Secretários que sempre me coadjuvaram na condução dos trabalhos de forma 
isenta e sensata. Para eles e para todos vós o meu sentido reconhecimento. Tinha que 
deixar ficar esta nota, pois penso que é merecida após estes quatro anos de trabalho. 

Relativamente à ordem de trabalhos e, atendendo que nos foi solicitado a 
inclusão de mais um ponto, pergunto aos Senhores Membros da Assembleia se não se 
opõem à inclusão desse ponto na sessão ordinária de hoje, como sendo o ponto 2.9. Este 
ponto tem uma singular importância porque, depois de muitos anos de espera, o PDM 
foi aprovado. Após ter estado em discussão pública, terá que agora ser aprovado na 
Assembleia Municipal para prosseguir o seu percurso processual. Alguém se opõe que a 
aprovação do PDM seja incluída no ponto 2.9? Uma vez que não, o ponto 2.9 será 
aprovar, nos termos do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
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alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a proposta de revisão do Plano Diretor 
Municipal de Nelas, onde se inclui: 

1 – Proposta Final da Revisão do PDM de Nelas - Aprovação; 
2 – Revogação do Plano de Pormenor da Av.ª João XXIII, em Nelas e do 

Plano de Pormenor da Zona Industrial ZI 3, em Canas de Senhorim – Aprovação; 
3 – Envio da versão final da revisão do Plano Diretor Municipal para a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – Aprovação. 
Como este documento tem perto de duas mil páginas, temo-lo convertido 

em CD que iremos distribuir aos Senhores Membros da Assembleia. Fica aqui a 
ressalva que não houve tempo para fazer a gravação de todos os CD’s, no entanto serão 
gravados os necessários para que todos os Senhores Membros da Assembleia os possam 
usufruir dos mesmos.  

Sobre o ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, algum dos 
Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Vai usar da palavra a 
Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto. Faça favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto: 
- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 
Exma. Senhora Presidente da Câmara, 
Exmos. Senhores Vereadores, 
Exmos. Senhores Membros da Assembleia, 
Caríssimo Público presente. 
Boa noite. 
Coube-me a mim falar sobre o sucesso que foi a 22.ª Feira do Vinho do Dão, 

um evento que muito orgulha as gentes deste Concelho, uma vez que, a pretexto do 
Vinho do Dão, damos a conhecer, a todos os visitantes, o nosso magnífico Concelho. É 
de enaltecer, não só o trabalho deste Executivo Camarário, como, também, dos 
trabalhadores do Município, pois muito contribuíram para o sucesso deste certame. Por 
isso, não posso deixar de, em nome da bancada PPD/PSD-CDS/PP, prestar a minha 
gratidão e a minha singela homenagem pelo seu trabalho. Não nos podemos esquecer de 
que muitas pessoas abdicaram do convívio em família para prestar trabalho em prol do 
sucesso desta Feira. 

Este ano a TVI ajudou-nos a levar além-fronteiras o nome do Concelho de 
Nelas ao realizar, desde da Praça do Município, o seu programa “Somos Portugal”, 
motivo pelo qual a Feira atraiu o maior número de visitantes de sempre. Aproveito, 
ainda, para desmistificar de que a vinda da TVI a Nelas, ao contrário do que alguns 
Membros da Oposição anunciaram, foi a custo zero para o Município, ou seja, tivemos 
publicidade ao Concelho sem custos. 

Espero que para o ano nos brindem de novo com esta magnífica Feira que 
enaltece não só o Vinho do Dão mas, também, o Concelho de Nelas. 

Obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto. Mais 

algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 
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Como não há mais ninguém inscrito para usar da palavra, entramos, agora, no 
Período da Ordem do Dia. Lembro-vos que acaba aqui o período de inscrição do 
Público para usar da palavra, conforme está regimentado. 

Passamos para o 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 18 de junho último até hoje.  
1 - Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Rede de águas pluviais, execução de passeios e pavimentação da Rua Fonte 

da Cruz e Rua Tiago Marques, em Canas de Senhorim;  
- Beneficiação/reparação de estradas em Vale de Madeiros; 
- Beneficiação/reparação de estradas em Nelas; 
- Beneficiação/reparação de estradas em Carvalhal Redondo;  
- Beneficiação do Largo do Arvoredo, em Nelas, 
- Beneficiação do Largo do Pero Cabeço, em Santar;  
- Alargamento do cemitério em Canas de Senhorim;  
- Pavimentação de passeio na Rua da Padaria, em Carvalhal Redondo;  
- Substituição da cobertura e pintura da Igreja, em Senhorim, em colaboração 

com a Junta de Freguesia de Senhorim;  
- Pinturas exteriores e limpeza do telhado da Associação de Carvalhas, em 

colaboração com a Junta de Freguesia de Senhorim;  
- Beneficiação/reparação de caminhos agrícolas e florestais em Santar; 
- Beneficiação/reparação de caminhos agrícolas e florestais em Carvalhal 

Redondo; 
- Execução de passeios e pavimentação na Av.ª D. Duarte Pio de Bragança, em 

Santar;  
- Pavimentação da Av.ª Viscondessa de Taveiro, em Santar;  
- Pavimentação da rotunda, em Moreira;  
- Construção e pavimentação de passeios na rotunda de Moreira;  
- Pavimentação da Rua do Passal, em Canas de Senhorim.    
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Ampliação da rede de esgotos, em Moreira;  
- Início da construção da rotunda, em Moreira;  
- Requalificação da Avenida Fortunato de Almeida, em Nelas; 
- Requalificação do Largo do Município, em Nelas;   
- Drenagem de águas pluviais, em Moreira; 
- Ampliação de rede de águas, na Urgeiriça;  



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 6

- 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; 
- 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.  
- Construção de circuito de manutenção junto ao Estádio Municipal de 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;  
- Reparação de calçadas no Concelho;  
- Arranjo de caminhos agrícolas no Concelho;  
- 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; 
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- 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; 
- 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 da rede elétrica no Largo do Município, em Nelas; 
- Execução de baixada elétrica no Largo do Carvalhinho, em Santar (Sede das 

Associações), em colaboração com a Junta de Freguesia;  
 - Beneficiação da Escola do 1.º Ciclo do Folhadal, em colaboração com a 

Associação da Casa do Benfica; 
- Beneficiação da Escola do 1.º Ciclo Serra da Estrela, em Nelas;  
- Construção da Capela Mortuária de Lapa do Lobo, em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
- Arranjos urbanísticos do Largo de São Pedro, no Pisão; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
4) Informação financeira: 
Informo V.ªs Ex.ªs que em 30 de agosto de 2013: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 1.278.143,71 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 493.762,46 euros, 

estando pagas faturas de fornecedores até junho de 2013; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 148.029,00 euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vai usar da palavra, neste ponto, a Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura 

Pedro. Faça favor.   
A Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura Pedro: 
- Em relação às obras, devo-vos dizer que está tudo plasmado no ofício que 

fora enviado aos Senhores Membros da Assembleia. Só queria aproveitar para dizer que 
hoje há um momento muito importante com a apresentação e, espero, a aprovação do 
PDM. Volvidos 20 anos, eis que o PDM está concluído para ser aprovado, ele que é um 
instrumento de gestão fundamental e decisivo para qualquer Autarquia. 

Devo dizer que por haver várias entidades envolvidas, foi muito difícil chegar 
até aqui mas, felizmente, estamos em condições de fazer a sua aprovação e não podia 
deixar de agradecer aos Técnicos, nomeadamente à Dra. Susana Henriques, que tiveram 
grande trabalho para que este processo se tornasse uma realidade. Foi muito difícil 
explicar aos nossos munícipes a razão do atraso da conclusão do PDM, pois há pessoas 
que têm loteamentos e estavam dependentes da aprovação deste documento e as pessoas 
nem sempre percebem a demora dos processos.  

Quero agradecer ao Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira, que foi 
sempre às reuniões do PDM, e ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques, 
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que foi preciso lá alguns arranca rabos junto daquelas entidades todas. Foi a conjugação 
de esforços de todos que permitiram chegarmos a este importante momento. 

Atendendo que esta é a última Assembleia deste mandato, queria agradecer aos 
Senhores Membros da Assembleia a postura que tiveram durante estes quatro anos. 
Esperamos que no próximo mandato os debates decorram sempre com o maior respeito, 
embora existam muitas vezes posições divergentes, os debates devem ser de forma 
ordeira, educada e democrática. Agradeço a todos a colaboração e, desejo a todos 
também muitas felicidades nas vossas vidas pessoais e profissionais. 

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

Mais algum dos Senhores Membro da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar da 
palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia José Marques. Faça 
favor. 

 
O Senhor Membro da Assembleia José Marques: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Senhores Membros da Mesa da Assembleia, 
Público, aqui presente. 
Entrei nesta Assembleia há um ano e oito meses e penso que respeitei e fui 

respeitado; não tenho reparos, sobre isso, a fazer.  
Desde que aqui entrei, percebi que 90% dos Senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia passaram pela escola do Partido Socialista e todos eles zelaram o mais que 
puderam pelas suas Freguesias. Penso que quando se aprende numa boa escola os 
alunos que de lá saem são bons. No entanto, há alguns destes alunos que continuam a 
dizer mal da escola onde aprenderam. 
              Quero dizer ao Senhor Presidente da Assembleia que saio com a consciência 
tranquila, porém não gostaria de sair mudo e calado.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia José Marques. Vai usar da 

palavra o Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques. Faça favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara,  
Senhores Vereadores, 
Caríssimos Membros da Assembleia, 
Público, aqui presente. 
Parece-me que o Senhor Membro da Assembleia José Marques, militante do 

Partido Socialista, veio aqui, nesta derradeira sessão da Assembleia Municipal, com o 
principal objetivo de provocar e, nesse sentido, também me tocou. Não escondo o meu 
passado, pois graças a Deus sou neto de quem sou, sou filho de quem sou e não tenho 
problema algum em assumir esses laços familiares. Quando o Senhor Membro da 
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Assembleia José Marques falou nas freguesias, talvez fosse aconselhável perguntar ao 
candidato do seu partido à Câmara Municipal o que é que o Partido Socialista fez na 
Freguesia de Senhorim, na qual o Senhor Membro nasceu e reside. Houve mandatos que 
não aparecia um único Funcionário da Câmara Municipal de Nelas na freguesia de 
Senhorim.  

Quanto à escola do Partido Socialista de que falou, devo-lhe dizer que vos deve 
doer muito, pois o que os Senhores gostariam era que a Senhora Presidente da Câmara 
perdesse a forma elevada como sempre foi seu apanágio.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Hernâni Marques. Vai, agora, 

usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Digníssima Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Senhores Membros da Assembleia. 
Acabámos de assistir, nesta Assembleia, a um triste espetáculo dado pelo 

Partido Socialista. Durante estes quatro anos, o Partido Socialista posicionou-se sem 
norte, sem sequer saber onde e como devia intervir nos diversos assuntos. Agora na 
última sessão desta Assembleia, um Membro da Assembleia que representa o Partido 
Socialista, quase desaparecido nesta sala, que passa quatro anos sem uma proposta, uma 
ideia, uma sugestão, uma intervenção, que chega ao ponto de votar contra documentos 
essenciais para o futuro do Concelho e que depois disso entrega moções fora do 
contexto, demonstrando desconhecimento pelas regras. Ficou aqui, mais uma vez, bem 
explícito que o Partido Socialista deste Concelho está completamente desnorteado e 
empobrecido, o que é lamentável, pois deveriam haver momentos de debate de ideias. O 
Partido Socialista deveria ter a responsabilidade em apresentar ideias próprias, porém, o 
Partido Socialista do Concelho de Nelas vale, neste momento, zero. 

Sobre a informação prestada pela Senhora Presidente da Câmara, penso que 
devemos acrescentar um outro programa televisivo que decorreu na Freguesia de Santar. 
A Oposição bem tentou, mais uma vez, denegrir o nome e a imagem da Câmara 
Municipal, colocando em causa a seleção das coletividades que foram convidadas para 
participar neste evento, que em muito enalteceu a Vila de Santar e o seu Povo, a Região 
do Dão e o Concelho de Nelas. A Oposição, de uma forma tão baixa, talvez denotando o 
seu desespero, tentou dizer que a Câmara Municipal foi responsável por não haver 
coletividades da Freguesia de Santar a participar naquele programa. Deve ficar aqui 
bem claro que a Autarquia não teve qualquer responsabilidade sobre a seleção das 
coletividades participantes naquele programa, pois a responsabilidade foi da realização 
do citado programa. Quero deixar, enquanto cidadão de Santar e enquanto eleito desta 
Assembleia pela minha Freguesia, este oportuno esclarecimento.  

Sobre a questão das obras que estão a ser realizadas, é lamentável que, nas 
redes sociais, se escondam atrás de uma figura obscura, aqueles que, sem rosto, criticam 
as obras que estão a ser executadas nos últimos meses do mandato. Nem que seja no 
último dia, o que é mais importante é haver obras e, por isso, lamento que haja cidadãos 
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que misturam política com os interesses da nossa terra. Fico muito feliz que até ao 
próximo sábado, e que depois do próximo sábado, se possam realizar importantes obras, 
como a rotunda de Moreira, como as rotundas em Canas de Senhorim, como a 
pavimentação das ruas em Santar, como as obras em Carvalhal Redondo, como as obras 
em Senhorim. Não nos podemos esquecer de que durante estes oito anos houve obras e 
desenvolvimento em todo o Concelho de Nelas. Onde é que esteve a Oposição durante 
estes quatro anos? Onde esteve o PS durante este mandato? Onde estiveram esses 
cidadãos que agora apregoam moral e atingem, sem olhar a métodos e formas, as 
pessoas que trabalham para o desenvolvimento do nosso Concelho? 

Mas as obras estão a ser feitas e continuarão a sê-lo a partir do dia 29 de 
Setembro porque, de certeza absoluta, os eleitores vão continuar a confiar em quem faz 
obra. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu. Vai usar da 

palavra o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça favor.  
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia. 
Venho falar de atividade municipal, de obras e de política. Peço imensa 

desculpa porque a atividade municipal é política e até me parece que, sobre esta matéria, 
a Oposição perdeu a voz. Das duas uma, ou eram maus alunos e fugiram enfiando a 
cabeça na areia e só a levantavam para dizer mal, ou eram bons alunos e confiaram no 
bom trabalho desta Autarquia. Onde está o maior Partido da Oposição? Será que está a 
fazer comunicados infundados para confundir os munícipes, deitando abaixo o trabalho 
executado por este Executivo Camarário? Não esteve na defesa e manutenção da 
realização da Feira do Vinho, que tanto promoveu o Concelho, não esteve na defesa do 
Tribunal, não esteve na defesa das Finanças, não esteve na defesa do Centro de Saúde, 
não esteve na defesa do Turismo, que foi uma aposta desta Autarquia, não esteve na 
construção do quartel dos Bombeiros. Mas onde esteve o Partido Socialista? Terá ido 
buscar apoios para ajudar esta Autarquia e os Bombeiros desta Terra? Orgulho-me 
muito do mandato deste Executivo, pois construiu a maior escola que foi construída 
neste Concelho nos últimos anos. 

Devemos agradecer, mais uma vez, á Senhora Presidente e ao restante 
Executivo todo o trabalho realizado. Peço-vos desculpa por utilizar este ponto desta 
forma, mas é atividade municipal e foi o que realizámos durante estes quatro anos por 
um Concelho melhor. Obrigado Senhora Presidente da Câmara.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Vai, agora, usar 

da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santar João Carlos Pina. Faça 
favor. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santar João Carlos Pina: 
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- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Assembleia, 
Exmo. Público. 
Passei despercebido durante este mandato, mas aquele Senhor Membro da 

Assembleia do Partido Socialista provocou-me e, por isso, venho aqui desmenti-lo. 
Disse que os Presidentes de Junta, que estão aqui, tiveram a escola do Partido Socialista. 
Trata-se de uma mentira, porque fomos nós, que um dia passámos pelas listas do PS, 
que engrandecemos e demos nome ao PS e quando saímos o PS acabou. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santar João 

Carlos Pina. Vou, agora, dar a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel 
Marques. Faça favor. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Assembleia, 
Exmo. Público. 
Apenas queria dizer ao Senhor Presidente da Assembleia que, nos termos da 

Lei e nos termos do Regimento, desde que a minha honra seja ofendida, assiste-me o 
direito de usar da palavra e, para tal, não preciso da autorização da Senhora Presidente 
da Câmara. O Senhor Presidente da Assembleia ainda se deve recordar quando, numa 
determinada Assembleia, o Senhor Presidente da Câmara de então não me quis deixar 
falar e usei essa prerrogativa para intervir.  

O Senhor Membro da Assembleia José Marques falou aqui em Professor e 
Aluno. Quero-lhe dizer que o Senhor Membro da Assembleia é um mau aluno porque 
onde está o PS que o Senhor ajudou a construir no País, no Concelho e na Freguesia? 
Temos um PS de mentira, um PS que chafurda constantemente, na lama, um PS de 
inverdades e um PS que escolheu a ramela para as suas listas. Esse é que é o verdadeiro 
PS. Pensava que o Senhor Membro da Assembleia fosse um verdadeiro aluno e, por 
isso, não se juntava a esses maus alunos. O Senhor Membro da Assembleia José 
Marques tem, neste momento, um reles professor, um péssimo professor que já correu 
todos os pólos, mais parece uma rosa-dos-ventos. 

Pensava que o Senhor vinha aqui hoje apresentar os parabéns à Senhora 
Presidente da Câmara, à sua equipa e aos trabalhadores da Câmara, nomeadamente, à 
Dr.ª Susana Henriques pelo trabalho excelente que fizemos na renovação do PDM. 
Todavia, veio aqui em ato provocatório porque o desespero já é tanto que não se 
consegue controlar. Mandam pessoas baterem-me, mandam pessoas insultarem-me e, 
agora, até fazem verso: “Não votes na cambada, ou na malta do Manel. Para a Câmara 
vota Borges da Silva e para a Junta de Freguesia vota João Miguel”. Até parece que eu 
sou candidato à Câmara Municipal.  

Há uma questão que me parece fundamental. Depois do tal mau aluno que em 
2001 abandonou o Partido Socialista, na Freguesia de Senhorim, quantas vezes é que o 
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Partido do Senhor Membro da Assembleia José Marques voltou a ganhar aquela 
Freguesia? Nunca mais. É sinal de que os professores eram maus e os alunos é que são 
os bons. Feliz o aluno que passou por aquela escola, mas que conseguiu ultrapassar a 
mediocridade de algumas pessoas, singrando na vida, na política e, essencialmente, no 
trabalho em prol das populações, ou seja aquilo que o seu Partido não fez na Freguesia 
onde o Senhor Membro da Assembleia reside. 

Pensava que o Senhor Membro da Assembleia vinha agradecer a este 
Executivo porque reconstruiu a Casa dos Senas, e não a deixaram vender, ou agradecer 
a inauguração, no próximo Domingo, da capela matriz da Freguesia de Senhorim, a tal 
que o Partido Socialista e os seus correligionários, designadamente, Valdemares e 
companhias a deixavam cair em cima dos santos e da cabeça do Padre. Pensava que era 
essa a humildade que o Senhor Membro da Assembleia tinha. Porém, o Senhor não é 
humilde, é provocador e é arrogante. 

Onde está o Partido Socialista que nos quer apresentar uma alternativa para o 
Concelho? Está na mediocridade, está no mal dizer, está na intriga e na lama. Mas o 
Povo que me viu crescer, porque vim para Nelas em 1966 e para Senhorim ainda mais 
cedo, foi lá que frequentei a Escola Primária, sabe muito bem separar o trigo do joio. 
Gostaria que o Senhor Membro da Assembleia José Marques nos dissesse uma obra que 
o seu Partido tenha executado na Freguesia de Senhorim. A não ser uns tubos para 
toupeiras a correr a céu aberto. Diga-nos quantas obras foram executadas pelo seu 
candidato e pelo seu Presidente da Comissão Política de 2001 a 2005.  

Os Senhores do Partido Socialista fazem-me lembrar os lobos que descem ao 
povoado quando estão com fome, neste caso com fome de votos. É por isso que agora 
querem descer ao povoado, mas em Senhorim, na Aguieira, em Carvalhal Redondo, em 
Vilar Seco, em Moreira, em Santar, ou no lugar mais pequeno deste Concelho, os 
Senhores do PS irão ter a resposta, porque os Senhores não são dignos de andar na 
política, nem dignos para servir o Povo. 

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

usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia José Marques. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia José Marques: 
- Não vim aqui para defender nem tenho procuração nenhuma para o fazer mas, 

também, não provoquei ninguém. Apenas disse que os Senhores Presidentes de Junta 
passaram pela escola do Partido Socialista. Penso que todas essas pessoas 
desenvolveram um bom trabalho, não esquecendo a Senhora Presidente da Câmara e o 
Senhor Vice-Presidente que passaram por essa escola. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia José Marques. Vou dar a 

palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Faça favor. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Pensei que o Senhor Membro da Assembleia José Marques vinha fazer uma 

proposta à Senhora Presidente da Câmara e a esta Assembleia para o ajudar a resolver o 
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problema do Lar de Idosos de Senhorim. O tal Lar que os Senhores apresentaram o 
projeto e que andaram lá a pedir dinheiro ao povo, que ninguém sabe para onde é que 
ele foi. Pensei que o Senhor vinha aqui apresentar uma proposta para que o Senhor 
Ministro nos recebesse em Senhorim. Quando o Senhor Ministro foi a Vila Ruiva os 
Senhores desapareceram. 

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

Passamos, de imediato, para o ponto 2.2 da Ordem de Trabalhos que é 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 projecto de Regulamento Municipal de 
Estabelecimentos de Alojamento Local do Município de Nelas. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos colocar o ponto 2.2 à votação. Quem vota contra?  

Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
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 projecto 
de Regulamento Municipal de Estabelecimentos de Alojamento Local do Município de 
Nelas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 25 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? Foi aprovada por 

unanimidade.  
Passamos, de imediato, para o ponto 2.3 – 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 Regulamento Municipal sobre o Acesso, Exercício e 
Fiscalização de Atividades Diversas no Município de Nelas. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos pôr este ponto à votação. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.3 – 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 Regulamento Municipal sobre o Acesso, Exercício e Fiscalização de Atividades 
Diversas no Município de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 25 
votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

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

unanimidade. 
Avançamos, de imediato, para o ponto 2.4 – 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-
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A/2002, de 11 de Janeiro, o projeto de Regulamento Municipal do Horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do 
Município de Nelas. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos colocar o ponto 2.4 à votação. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Foi aprovado também por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.4 – 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 Regulamento Municipal do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais e de Prestação de Serviços do Município de Nelas, foi posto à discussão, 
tendo sido aprovado com 25 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? Foi também aprovada por 

unanimidade. 
Passamos para o ponto 2.5 - 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 Regulamento do Cine-Teatro Municipal/Espaço Internet de Nelas 

Sobre o ponto 2.5, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos pôr o ponto 2.5 à votação. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Foi, assim, por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.5 - 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 Regulamento do Cine-Teatro Municipal/Espaço Internet de Nelas, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 25 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 por 

unanimidade. 
Passamos para o ponto 2.6 – 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, a proposta de alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e 
Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara 
Municipal de Nelas – Sistema de Indústria Responsável – Alterações ao valor das taxas 
municipais. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos, também, pôr o ponto 2.6 à votação. Quem vota 
contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 24 votos a favor e 1 abstenção.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
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MINUTA DA ACTA 
O ponto 2.6 – 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, a proposta 
de alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da 
Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara Municipal de 
Nelas – Sistema de Indústria Responsável – Alterações ao valor das taxas municipais, 
foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 votos a favor, 0 votos contra e 1 
abstenção. 

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

unanimidade. 
Passamos, de imediato, ao ponto 2.7 – 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. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 
palavra? Uma vez que não, vamos pôr este ponto à votação. Quem vota contra? Quem 
se abstém? Foi também aprovado por unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.7 – 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 
25 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 está aprovada por 

unanimidade. 
Passamos, de imediato, para o ponto 2.8 – Aprovar a abertura de procedimento 

concursal de recrutamento para o preenchimento de vários postos de trabalho – 
Professores, em regime de contrato de trabalho por tempo determinado a tempo parcial. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar 
da palavra? Uma vez que não, vou pôr o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Foi aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.8 – Aprovar a abertura de procedimento concursal de recrutamento 
para o preenchimento de vários postos de trabalho – Professores, em regime de contrato 
de trabalho por tempo determinado e a tempo parcial, foi posto à discussão, tendo sido 
aprovado com 25 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 foi aprovada por 

unanimidade. 
Passamos, de imediato para o último ponto, que foi inserido no início da 

sessão. Por solicitação da Câmara Municipal e passo a citar: “Nos termos e para os 
efeitos do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
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5-A/2002, de 11 de Janeiro, solicito a V.ª Ex.ª que se digne incluir mais um assunto na 
Ordem de Trabalhos na próxima sessão ordinária dessa Assembleia”.  

Trata-se da proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas. Por 
isso, temos aqui a Dra. Susana Henriques que se disponibilizará para esclarecer as 
questões que, eventualmente, os Senhores Membros da Assembleia pretendam colocar. 

Poderiam ser votados, separadamente, os três pontos, todavia proponho que 
sejam votados de uma só vez, atendendo que todos eles estão interligados. O ponto 1 é a 
“Proposta Final da Revisão do PDM de Nelas, para aprovação”; o ponto 2 é a 
“Revogação do Plano de Pormenor da Av.ª João XXIII, em Nelas e do Plano de 
Pormenor da Zona Industrial ZI 3, em Canas de Senhorim, para aprovação” e o ponto 3 
é o Envio da versão final da revisão do Plano Diretor Municipal para a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, para aprovação”. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia se opõe a que sejam votados de 
uma só vez? Uma vez que todos os Senhores Membros da Assembleia estão de acordo, 
este ponto irá ser votado de uma só vez. Algum dos Senhores Membros da Assembleia 
pretende, sobre este ponto, usar da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da 
Assembleia Pedro Moreira. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público.  
Gostaria de vos dizer que senti um grande orgulho em ter integrado esta 

Comissão de Acompanhamento da renovação do PDM. A Senhora Presidente da 
Câmara reconheceu o meu contributo, o que lhe agradeço, e devo-lhe dizer que foi com 
muito gosto que trabalhei em prol desta causa. Eu e o Senhor Vice-Presidente da 
Câmara Manuel Marques integramos as várias Comissões, mas não tínhamos poder de 
decisão, pois o nosso trabalho era, essencialmente, de acompanhamento. Queria dirigir 
um agradecimento à Dr.ª Susana Henriques e um enorme reconhecimento ao Eng.º Luís 
de Almeida, que já não está entre nós, mas que foi, provavelmente, o grande 
responsável pela apresentação deste documento no dia de hoje. Não deixo de lamentar o 
facto de quando ele esteve em discussão pública, ninguém apresentar qualquer opinião. 
Trata-se de um importante documento que passados 20 anos é aprovado e quando foi a 
discussão pública não apareceu ninguém para perguntar o que quer que seja. O que é 
ainda mais estranho, é que compareceram várias pessoas para prestar esclarecimentos, 
mas não foram colocadas quaisquer questões. Muito obrigado. 

 
 
 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Mais algum 

dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra neste ponto? Vai usar 
da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Faça favor. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
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- Não quero, de forma nenhuma, estar aqui a tirar os louros das posições por 
mim assumidas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 
mas discordo, completamente, do que disse o Senhor Membro da Assembleia Pedro 
Moreira. Enquanto o Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira passou com 
passividade naquelas reuniões, a Dra. Susana Henriques é testemunha, pautei as minhas 
intervenções políticas e técnicas com energia e determinação, como por exemplo 
quando foi discutida a questão da estrada da nova Variante e da IC12, como se pode 
constatar nas atas. Gostaria que o Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira 
tivesse, neste caso, humildade. 

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

agora, usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira: 
- Quero dizer ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques que 

aquilo que ouviu das minhas palavras foi um equívoco. Não quis dizer, de forma 
nenhuma, que a nossa intervenção tenha sido de corpo presente ou que não tenha sido 
relevante. Enalteci o trabalho do pessoal técnico e da equipa da qual fez parte a Dra. 
Susana Henriques, o Eng.º Luís Almeida e restante Gabinete. Assumi uma postura de 
humildade quando disse que o meu e o seu contributo foram de defesa das posições, 
noutro tipo de contexto, e enalteci todo o trabalho realizado. Não foi minha intenção 
desvalorizar o seu contributo nas Comissões de Acompanhamento.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Vai usar da 

palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Faça favor.  
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Só iria acrescentar um esclarecimento. Por aquilo que conheci da Comissão 

Técnica, com quem estive presente pelo menos numa reunião, um dos seus Membros 
votava, invariavelmente, contra o PDM, por indicação de uma Senhora que recebia 
informações de Lisboa para o fazer. O pessoal técnico, que o Senhor Membro da 
Assembleia Pedro Moreira enalteceu, e bem, precisava de saber porque é que se votava 
contra, mas a tal Senhora não lhes apresentava qualquer explicação. A dada altura a 
Senhora ficou branca, começou a tremer e por pouco não chorou. Só mais tarde é que 
chegou, por e-mail, uma credencial para que essa Senhora pudesse estar presente na 
reunião. Queria-vos dizer que foi pedido o registo da ata, referente àquele ponto, 
mencionando a exclusão dessa Senhora da dita reunião. 

Não preciso dos louros porque as pessoas do Concelho sabem bem por onde 
tenho passado e o que tenho feito. Não preciso de estar aqui a coroar-me, nem é isso que 
pretendo, mas por alguma razão é que a equipa que estava a fazer o Plano pedia-me 
sempre para que estivesse presente nas reuniões. Penso que esclarece, cabalmente, 
porque é que me convidavam para estar presente nessas reuniões.  

Não quero estar a assumir protagonismo, porque quando assumi ser Vereador 
desta casa e integrar a equipa da Senhora Presidente da Câmara foi para servir as 
populações do Concelho e não para me servir, nem para arranjar clientes para o que 
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quer que seja. Por isso é que ajudei a construir este documento tão importante e tão 
estratégico para as populações, e peço-vos que seja aprovado. Muito obrigado. 

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

usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Faça favor. 
 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Há dezasseis anos atrás, entrei pela primeira vez nesta Assembleia. Ouvi o 

Presidente da Câmara da altura, que era do Partido Socialista, dizer que estava a 
trabalhar no PDM. 

Fizeram-se várias reuniões, várias aprovações para fazer destacamentos para 
que os empresários pudessem construir as indústrias, mas nada durante esses doze anos 
foi feito. Decorridos dezasseis anos, eis que se apresenta para aprovação o desejado 
PDM. Queria agradecer, por tal motivo, a este Executivo e aos Técnicos da Autarquia 
pela realização deste valoroso trabalho, pois trata-se de um documento muito importante 
para o desenvolvimento deste Concelho. Quantos de vós não tiveram um familiar ou um 
amigo que até queria construir mas não o podia porque o PDM não o permitia? 

Para terminar gostaria de vos dizer que, embora não conheça o documento na 
íntegra, confio nas pessoas que o elaboraram. Felicito este Executivo que teve a 
coragem de trazer aqui hoje este documento que, sendo um documento técnico é, 
também, um documento político. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Mais algum dos 

Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar da palavra?  
Uma vez que não, vamos pôr os três pontos que estão incluídos no ponto 2.9 à 

votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, por unanimidade.  
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O ponto 2.9 - Proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal de Nelas: 
1 – Proposta Final da Revisão do PDM de Nelas – Aprovação, foi posto à 

discussão, tendo sido aprovado com 25 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto 
é, por unanimidade. 

2 – Revogação do Plano de Pormenor da Av.ª João XXIII, em Nelas e do Plano 
de Pormenor da Zona Industrial ZI 3, em Canas de Senhorim – Aprovação, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 25 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto 
é, por unanimidade. 

3 – Envio da versão final da revisão do Plano Diretor Municipal para a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – Aprovação, foi 
posto à discussão, tendo sido aprovado com 25 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? Foi aprovada por 

unanimidade. 
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Antes de terminar, quero agradecer a presença da Dra. Susana Henriques, pois 
privou-se, nestas últimas horas, do aconchego do lar para estar presente nesta 
Assembleia. Todavia, foi em prol do trabalho que desenvolveu no seio da Comissão em 
que esteve inserida. Dou, agora, a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Manuel Marques. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Há aqui um ponto, que foi aprovado, que pode suscitar alguma dúvida às 

mentes pérfidas e de mau pronuncio. O artigo 78.º, da Lei n.º 46, do Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de Setembro, com a nova redação dada pela Lei n.º 46/2009, de 20 de 
Fevereiro diz o seguinte: “ Concluído o projeto de versão final do Plano Diretor 
Municipal, este é enviado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
territorialmente competente, a qual pode emitir um parecer no prazo de 10 dias 
improrrogáveis a notificar sendo o caso, à Câmara Municipal e à Assembleia 
Municipal”. O parecer referido no número anterior quando emitido, que é uma 
faculdade, não possui caráter vinculativo e incide apenas sobre a conformidade com as 
disposições legais e regulamentares vigentes e a compatibilidade ou conformidade com 
os instrumentos de gestão territorial eficazes”.  

Quer dizer que o PDM está hoje efetivamente aprovado, até porque uma vez 
presente o Plano Diretor Municipal de Nelas não contém disposições incompatíveis com 
o Plano Regional de Ordenamento do Território, ou plano setorial, o mesmo não se 
encontra sujeito a ratificação orçamental, quer dizer, não vão os nossos amigos que 
normalmente conseguem ler nas entrelinhas aquilo que nenhum humano consegue ler, 
dizer que o Plano não está aprovado. O Plano está, objetiva e subjetivamente, aprovado 
e vai para publicação no Diário da República. A sua publicação no Diário da República 
só produzirá efeitos externos, ou seja, juridicamente, que é para as pessoas não 
argumentarem em sede de violação que não conheciam o documento. 

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

estamos no final da sessão, quero desejar a todos um bom fim-de-semana e uma boa 
semana de trabalho. Uma boa noite para todos.   

 
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: 
 


