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SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
ATA 

 
Aos vinte e um dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze, 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 ordinária de 21 de Setembro 

de 2012 e extraordinária de 03 de Outubro de 2012;   
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 as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento 
Municipal para o ano de 2013; 

2.3 - Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2013; 
2.4 � Aprovar a proposta de alteração do Regulamento do PDM de Nelas: N.º 1 

� Alteração das condicionantes de edificação em Reserva Agrícola Nacional; N.º 2 � 
Necessidade de prever a utilização de comércio e serviços em Espaço Industrial; 

2.5 - 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; 

2.6 � Aprovar as Despesas de Representação de Pessoal Dirigente; 
2.7 - Designação de 4 Munícipes e seus suplentes para a composição da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite. Vamos iniciar mais uma sessão ordinária, a última do 

presente ano, começo por cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura 
Pedro, os Senhores Vereadores, os Senhores Secretários, os Senhores Membros da 
Assembleia, os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia e o Exmo. Público aqui 
presente. Vou dar, como sempre, a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos 
Santos, para fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e o respetivo 
registo das suas 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 Eurico Augusto Ponces de Carvalho Amaral, Carla 
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Maria de Almeida Pereira Francisco, Sandra Cristina Piçarra Dias Coutinho, 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 a esta 

sessão, passamos ao ponto 1.1- Discussão e aprovação das atas das sessões ordinária de 
21 de Setembro de 2012 e extraordinária de 03 de Outubro de 2012. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos pôr à votação a ata da sessão ordinária de 21 de 
Setembro de 2012. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por 
unanimidade. Relativamente à ata da sessão extraordinária de 3 de Outubro de 2012, 
quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com 24 votos a favor e 1 abstenção. 

No que respeita ao ponto 1.2 � Leitura do Expediente, como habitualmente, 
vou escusar-me à leitura do mesmo, uma vez que foi enviado a todos os Senhores 
Membros da Assembleia logo, todos tiveram oportunidade de o ver.  

 
(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 11/09/2012; 25/09/2012; extraordinária de 29/09/2012 e ordinárias de 
09/10/2012; 30/10/2012; 13/11/2012; 27/11/2012;  

- Universidade do Minho � Escola de Direito � Pedido de informações acerca 
da execução da Lei n.º 22/2012, de 30 de Maio;  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim � 
Envio de cópia de ofício dirigido á Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas;  

- Cópia de ofício, enviado pela Câmara Municipal, da Financiera Maderera, 
S.A., a agradecer o empenho no combate ao sinistro da Luso Finsa;  

- CPCJ � Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas � Nova 
composição da CPCJ de Nelas para os anos de 2001/2014;  

- Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local � 
Pronunciamento das Assembleias Municipais sobre a extinção de freguesias, nos termos 
da Lei n.º 22/2012, de 30/05;  

- E-mail, datado de 16 de Outubro de 2012, do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu, solicitando dados do Senhor Membro da Assembleia Rui Manuel 
Simões Costa, os quais serão fornecidos pela Assembleia Intermunicipal da Região Dão 
Lafões;  

- Ofício n.º 404, datado de 16 de Outubro de 2012, do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Viseu, solicitando dados do Senhor Membro da Assembleia Rui Manuel 
Simões Costa, os quais serão fornecidos pela Assembleia Intermunicipal da Região Dão 
Lafões;  

- E-mail, datado de 23 de Outubro de 2012, do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu, insistindo no envio dos documentos solicitados pelo seu e-mail, datado 
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de 16 de Outubro de 2012 e ofício n.º 404, referentes à eventual perda de mandato de 
Rui Manuel Simões Costa;   

- Ofício n.º P.A. 20/2012, datado de 23 de Outubro de 2012, do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Viseu, insistindo no envio dos documentos solicitados pelo 
seu e-mail, datado de 16 de Outubro de 2012 e ofício n.º 404, referentes à eventual 
perda de mandato de Rui Manuel Simões Costa;   

- Ofício n.º 395/NM, datado de 25 de Outubro de 2012, do Secretário 
Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões, referente à eventual 
perda de mandato de Rui Manuel Simões Costa;  

- Comissão de Utentes � Contra as Portagens nas A25, A24 e A23 � Fórum em 
defesa do Interior � Pôr fim às portagens;  

- Comissão de Utentes � Contra as Portagens nas A25, A24 e A23 � Fórum em 
defesa do Interior � Pôr fim às portagens � Alteração da data para 5 de Janeiro de 2013;  

- E-mail, datado de 9 de Novembro de 2012, do Chefe de Gabinete da 
Presidente da Assembleia da República � Documentos de reorganização administrativa 
das freguesias situadas no território de Portugal Continental;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Convocatória para a 
Assembleia Intermunicipal � Dia 30 de Novembro de 2012, 18:00 horas � Sátão � Casa 
da Cultura;  

- CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas � Designação de 
4 cidadãos para aquela Comissão de Proteção, para o mandato 2013/2014;  

- Fundação Lapa do Lobo � Convite para apresentação do Documentário 
�Tradicionalidades do canto, da dança e da música � Das raízes e vivências, partilhando 
testemunhos�, a realizar no dia 08 de Dezembro de 2012, pelas 21h30m;  

- E-mail, datado de 12 de Novembro de 2012, da Assembleia da República � 
Documentos de reorganização administrativas das freguesias situadas no território de 
Portugal Continental;  

- E-mail, datado de 20 de Novembro de 2012, da Assembleia da República � 
Solicitação de informação sobre limites territoriais de freguesias às Assembleias 
Municipais que apresentaram pronúncia conforme;  

- E-mail, datado de 22 de Novembro de 2012, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses � Resolução da ANMP sobre a proposta de Lei do Orçamento 
do Estado para 2013;  

- E-mail, datado de 3 de Dezembro de 2012, da ANAFRE � Comunicado � 
Cumprimento das medidas de protesto anunciadas no comunicado de 23 de Novembro;  

- E-mail, datado de 5 de Dezembro de 2012, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses � Projeto de Lei n.º 320/XII � Reorganização Administrativa 
do Território das Freguesias;  

- E-mail, datado de 6 de Dezembro de 2012, do Gabinete da Presidente da 
Assembleia da República � UTRAT � Envio de pareceres e notas informativas aos 
municípios que tinham apresentado �pronúncias desconformes; 

- Assembleia de Freguesia de Moreira � Envio de moção aprovada em 
Assembleia de Freguesia;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Envio de deliberação, 
enviada a Sua Ex.ª o Presidente da República;   
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- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Convite para 
Convívio de Natal, dia 22 de Dezembro de 2012, 19:30 horas, no quartel sito na Dr. 
Abel Pais Cabral, em Nelas;  

- Ofício n.º 4196, datado de 12 de Dezembro de 2012, da Câmara Municipal de 
Nelas � Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal.   

  
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício n.º 14/12, datado de 21 de Setembro de 2012, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, convocando-os para a sessão extraordinária desta Assembleia 
Municipal, marcada para o dia 03 de Outubro de 2012;  

- Ofício n.º 15/12, datado de 24 de Setembro de 2012, 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 21 de setembro 
de 2012; 

- Ofício n.º 16/12, datado de 27 de Setembro de 2012, enviado ao Ex.m.º Sr. 
Delegado do Ministério Público, junto do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, 
referente às faltas dos Membros da Assembleia Intermunicipal da Região Dão Lafões � 
Perda de mandato; 

- Ofício n.º 17/12, datado de 04 de Outubro de 2012, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações 
tomadas na Sessão Extraordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 03 de 
Outubro de 2012; 

- Ofício n.º 18/12, datado de 11 de Outubro de 2012, enviado à Ex.m.ª Senhora 
Presidente da Assembleia da República, enviando, em anexo, a Deliberação de 
Pronúncia sobre o Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial 
Autárquica;   

- E-mail, datado de 17 de Outubro de 2012, enviado ao Exm.º Senhor 
Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal da Região Dão Lafões, 
reencaminhando o e-mail enviado a esta Assembleia Municipal pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Viseu;  

- Ofício n.º 19/12, datado de 18 de Outubro de 2012, enviado ao Exm.º Senhor 
Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal da Região Dão Lafões, enviando 
fotocópia de um ofício enviado a esta Assembleia Municipal pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Viseu;  

- Ofício n.º 20/12, datado de 24 de Outubro de 2012, enviado ao Ex.m.º Senhor 
Procurador da República do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, informando que 
foram reencaminhados os seus ofícios para a Comunidade Intermunicipal da Região 
Dão Lafões;  

- Ofício n.º 21/12, datado de 24 de Outubro de 2012, enviado ao Ex.m.º Senhor 
Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal da Região Dão Lafões, enviando 
fotocópia de um e-mail enviado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu;  

- Ofício n.º 22/12, datado de 29 de Outubro de 2012, enviado ao Ex.m.º Senhor 
Procurador da República do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, enviando os 
documentos enviados pelo Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal da 
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Região Dão Lafões, referentes à eventual perda de mandato de Rui Manuel Simões 
Costa;  

- Ofício n.º 23/12, datado de 12 de Dezembro de 2012, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 

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

Dia�, de interesse para o Município, desde informações, pedidos de esclarecimento, 
recomendações e outros. 

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 Santos: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Colegas de Bancada, 
Camaradas, 
Público aqui presente.  
Aproveito, desde já, a minha intervenção para, já que estamos na quadra 

natalícia, desejar a todos um Bom Natal e umas Festas Felizes. 
Relativamente ao assunto que me traz aqui, queria pedir uma informação à 

Câmara. Na Rua da Estação, em Canas de Senhorim, quando chove em demasia, as 
tampas do saneamento saltam, o que origina um grande caudal de água pela estrada fora 
até, praticamente, à Estação. Este problema cria dificuldades ao trânsito local, bem 
como às pessoas que utilizam aquele percurso. Gostava de saber se a Câmara tem 
acompanhado esta situação, até porque acredito que seja a própria água que esteja a 
descalçar o pavimento. Aquele piso está deveras castigado, ainda mais agora que é 
utilizado pelo tráfego pesado, com o desvio da Estrada Nacional n.º 234. 

Outro problema que queria colocar nesta Assembleia é respeitante ao Comboio 
Sud Expresso que, pelo que sei, há pouco tempo atrás deixou de parar na Estação de 
Nelas. Todos sabemos que o Sud Expresso é um comboio que recebia muitos 
passageiros que se deslocavam para o Estrangeiro. Não sei se a Câmara tem 
conhecimento disso, mas fico aguardar pela explicação que me possam dar. 
        

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

tenho mais ninguém inscrito e com a devida autorização da Senhora Presidente da 
Câmara, vai usar da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. 
Faça favor. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Digníssima Mesa, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Digníssimos Membros da Assembleia, 
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Digníssimo Público aqui presente.  
Vou focar a minha intervenção sobre dois assuntos. Em primeiro lugar vou 

responder ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos sobre o tema da Rua da 
Estação. A Câmara Municipal instalou uma conduta de �trezentos� de águas pluviais 
por ali abaixo, dos quais fez os passeios. Desconheço o problema que nos colocou mas 
prometo, com a devida autorização da Senhora Presidente da Câmara, que lá irei para 
me inteirar do que está a acontecer. 

Quanto ao caso do Comboio Sud Expresso, posso-lhe dizer que a Senhora 
Presidente da Câmara incumbiu-me de ir à Guarda a uma reunião, na qual me foi 
prometido que a ausência da sua paragem é apenas transitória; foi essa a informação que 
a Administração da CP me transmitiu. 

Queria, nos termos da Lei, designadamente no artigo 18.º e 25.º, do Regimento 
da Assembleia Municipal, conjugado pelo artigo 48.º, da Lei 5-A, pedir autorização à 
Senhora Presidente da Câmara que me permitisse, enquanto Vereador, de usar da 
palavra. Era esse requerimento que lhe formulava, pedindo a V.ª Ex.ª que o deferisse. 
Agradeço-lhe, desde já, a sua autorização.  

Peço ao Senhor Presidente da Assembleia para que impere o seu bom senso, 
pois não irei, certamente, ocupar todo o tempo que me é, regimentalmente, destinado 
para o Período Antes da Ordem do Dia. Todavia, o assunto que me aqui traz é de 
extrema importância para o Concelho e quero, de uma forma pública, manifestar a 
minha grande indignação.  

Ontem, depois de um dia de trabalho árduo, pois saímos do Concelho de Nelas 
às sete e meia da manhã para reuniões em Lisboa com o Senhor Secretário de Estado da 
Economia e com o Senhor Ministro da Solidariedade Social, estava no recanto da minha 
casa, ligo a televisão e aparece-me o programa �Parlamento�, onde decorria uma 
reunião plenária, em que o tema era a Aprovação da Lei da Organização do Sistema 
Judiciário. Fiquei indignado e senti-me insultado por um Senhor tal Deputado Pita 
Ameixa, do Partido Socialista. Esse Senhor disse dentro da própria Assembleia, quando 
o assunto se discutia, que o Tribunal de Nelas não tinha sido extinto porque a Senhora 
Presidente da Câmara teria coagido o Partido Social Democrata e a Senhora Ministra da 
Justiça que se o Tribunal fosse extinto não se recandidataria à Câmara Municipal. Isto é 
da maior vergonha e o maior ataque que alguma vez o Partido Socialista dirigiu ao 
nosso Concelho.  

Acredito piamente que a Senhora Presidente da Câmara não o tivesse feito, 
mas, mesmo que o tivesse feito, Senhora Presidente da Câmara, quero-lhe enaltecer a 
sua coragem de colocar os interesses do Concelho de Nelas acima de qualquer interesse 
partidário. É isso que o povo de Nelas tem que saber, porque, de uma forma encapotada 
saiu a Portaria n.º 345/2009, em que agregavam o Tribunal de Nelas ao Tribunal de 
Fornos de Algodres. Basta dizer-vos que na altura o Governo era do Partido Socialista.  
E qual o nosso espanto, verificou-se que no mapa dos recursos humanos do primeiro 
ensaio da Reforma Administrativa, Nelas não tinha nenhum magistrado. Foi a Senhora 
Presidente da Câmara que me deu a notícia de que Nelas não tinha nenhum magistrado. 

Nos termos do Ministério da Justiça, era o Juiz e o Procurador que vinham de 
Fornos de Algodres fazer julgamentos ao Concelho de Nelas, o que é uma grande 
mentira. Nelas tem Juiz Presidente, tem Juiz Titular e tem uma Juíza, essa é que vai 
acumular com Fornos de Algodres, que tem dois magistrados do Ministério Público. 
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A Senhora Presidente da Câmara fez um excelente trabalho, posso dizê-lo 
porque o acompanhei, junto do PSD, dos Grupos Parlamentares que constituem a 
Assembleia da República e fez um notável trabalho no combate à correção do Relatório 
que apareceu junto do Conselho Superior de Magistratura. A Senhora Presidente da 
Câmara conseguiu que o Conselho Superior da Magistratura, Órgão que se pronunciou 
sobre a Reforma Administrativa do País, transmitisse à Senhora Ministra da Justiça para 
comunicar à DGAJ que o Tribunal de Nelas teria de se manter. 

Fico muito surpreendido por o Deputado Pita Ameixa do PS, não contestar a 
manutenção do Tribunal de Tábua e a manutenção do Tribunal de Penacova, ambas as 
Câmaras são do Partido Socialista, que no primeiro Ensaio também eram extintos. Esse 
Deputado deveria ter explicado aos seus colegas da Assembleia da República as razões 
dessa decisão. Isto é uma vergonha, mas mais vergonhoso se torna quando os 
Deputados do Partido Socialista, de certeza absoluta, conseguem pedir a um Deputado 
que nem é do Distrito para fazer essa vergonhosa intervenção, porque os Deputados do 
Partido Socialista do Distrito de Viseu não tiveram a coragem de a fazer. 

Basta recordar-vos que sobre as Comarcas de Armamar, Oliveira de Frades, 
Vouzela, São João da Pesqueira e Sátão, que são Câmaras do PSD, o Senhor Deputado 
do Partido Socialista não falou. Apenas falou, de uma forma insultuosa, na Comarca da 
nossa Terra. Quando se previa a extinção do Tribunal de Nelas, os arautos da desgraça, 
aqueles pseudo - políticos que andam por aí a pairar, que ainda não têm palco, mas que 
querem ganhar esse palco, diziam que a Presidente da Câmara não tinha força política 
junto do seu Partido para sustentar o Tribunal de Nelas. A Senhora Presidente da 
Câmara, junto do seu Partido, dos Grupos Parlamentares e do Senhor Presidente da 
República, conseguiu que o Tribunal de Nelas se mantivesse.  

Afinal o Senhor Deputado do Partido Socialista questionou o Governo porque 
é que não extinguia o Tribunal de Nelas? Ele devia ter questionado o Governo porque é 
que estão a extinguir outros Tribunais. Essa é uma vergonha da grandeza de uma 
catedral, porém, nós já entendamos que o PS faz o contrário para Nelas, pois quer é que 
se extingam os serviços para acusar o Governo do PSD e do CDS da extinção dos 
citados serviços. 

Queriam cavalgar na onda mas nós não vamos deixar, e felizmente que a 
Senhora Presidente da Câmara tem força suficiente para garantir que os serviços se 
mantenham em Nelas, doa a quem doer. Mas nós já estamos habituados à forma como 
se trata a política neste Concelho, como se perseguem industriais, como agora se queria 
que o Tribunal fechasse. Onde estava o Deputado Pita Ameixa quando o seu Governo 
quis fechar a Extensões de Saúde de Santar e de Carvalhal Redondo? Tem piada que o 
Governo que quis extinguir essas Extensões era exatamente do Partido do Senhor 
Deputado Pita Ameixa. Que fez esse Senhor Deputado para evitar esses encerramentos? 
Literalmente zero. Foi a Senhora Presidente da Câmara, com o Senhor Manuel Mendes 
da Silva e com o Senhor João Carlos, que se deslocaram a Lisboa e conseguiram, de 
forma honesta e séria, ultrapassar o problema que afetava a saúde destas duas 
Freguesias. Que fez o Senhor Deputado Pita Ameixa, ou os Deputados correligionários 
do Distrito de Viseu, para que as Escolas não tivessem sido encerradas? Alguma vez 
tentou contrariar a vontade de uma Senhora, de apelido Libório, da DREC, que queria 
que fechassem as Escolas? Onde estava, nessa altura, o Governo do Partido Socialista, o 
Deputado Pita Ameixa e o Deputado José Junqueiro? Onde estava o Deputado Pita 
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Ameixa, e os outros Deputados do Partido Socialista quando, naquele Salão Nobre da 
Câmara Municipal, o então Ministro das Obras Públicas veio prometer ao Concelho de 
Nelas a ligação do IC 12 e do IC37, que não passou de uma mera promessa eleitoralista 
que o João Cravinho veio fazer às Terras de Nelas? Onde estavam esses Senhores 
Deputados?  

Existe um rol de Deputados, desde Os Verdes, ao CDS, passando pelo PSD, 
que questionaram a Senhora Ministra sobre o encerramento dos tribunais no nosso 
Distrito. Todavia o único Partido, que eu tenha conhecimento, e se me conseguirem 
provar o contrário, pedirei desculpa, que não questionou o Governo porque é que estava 
a encerrar o tribunal de Nelas foi, efetivamente, o Partido Socialista. Sei que o que 
queriam era encerrá-lo para dizerem que não valemos nada. Estão muito enganados, 
pois o Partido Socialista deveria era fazer política séria e demonstrar aos eleitores do 
Concelho de Nelas aquilo que valem.  

Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara por ter desenvolvido um 
trabalho que enaltece o seu contributo em prol deste Concelho. Permitam-me que vos 
deixe lançar um repto aos Senhores Membros desta Assembleia para que daqui saísse 
um protesto à forma como aquele Senhor Deputado agiu, em plena Assembleia da 
República, contra o nosso Concelho. Lutaremos, lutaremos, lutaremos para que o nosso 
Concelho seja uma terra livre, sem política de terra queimada. Sempre o disse, e não 
tenho vergonha de o repetir, seja o PS, o PSD, o CDS, o Partido Comunista ou Os 
Verdes a quererem trazer qualquer obra para Nelas e ela será sempre bem-vinda. 

Deixo o repto para a apresentação de um voto de protesto à atitude daquele 
Senhor Deputado quando quis insultar, não sei se quis insultar, a Senhora Presidente da 
Câmara. 

Para terminar, tenho aqui um ofício, que a Senhora Presidente da Câmara me 
autorizou a ler, que fora assinado por ela própria e posteriormente enviado para o 
Conselho Superior de Magistratura.   

De acordo com o documento de Ensaio para a Reorganização da Estrutura 
Judiciária, as propostas de reorganização que se apresentam em anexo comparam a atual 
oferta da organizativa do espaço do distrito dos recursos humanos a que se propõem. A 
Senhora Presidente da Câmara diz que há um erro nos recursos humanos em relação à 
Comarca de Nelas e, ao contrário do que o Senhor Deputado Pita Ameixa quis fazer crer 
que haveria um compadrio político, o Conselho Superior de Magistratura, que foi 
parceiro na Reforma Administrativa, diz assim: 

Tribunal de Nelas e Mangualde 
Perante os dados conhecidos pelo Conselho Superior da Magistratura, suscita-

nos grandes dúvidas quanto à proposta da extinção do Tribunal de Nelas. Na realidade 
encontra-se lá colocado, atualmente, um Juiz Titular e ainda um Juiz Auxiliar, um dos 
quais assegura ainda o serviço de Fornos de Algodres. Vem, exatamente, reforçar aquilo 
que anteriormente disse. O que na prática resulta em que o serviço de Nelas é 
assegurado por Juiz e meio. O Tribunal de Nelas apresenta uma pendência considerável 
sobretudo atendendo à sua atual categoria, demandando um esforço acrescido de quem 
lá trabalha, de forma a assegurar a normalização dos serviços. O número de entradas é, 
também, considerável, sendo que aqui os números recolhidos para este estudo por parte 
do Conselho para os anos de 2008 e 2010, divergem, para mais de cerca de 300 
processos, números considerados nas páginas do Ensaio. O problema desta Comarca 
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não se resume só à elevada pendência, havendo ainda a considerar uma complexa 
tramitação dos processos onde abundam questões incidentais.  

Após explanação constante do Ensaio, admite-se que a Comarca fique apenas 
com um Juiz, mas o mesmo só terá condições de produzir caso exista estabilidade na 
colocação, o que não é compatível com a sua classificação como Comarca de Primeiro 
Acesso. O próprio Conselho da Magistratura, neste Relatório, entende que o Tribunal de 
Nelas deve ser um Tribunal de Acesso Final. E o que é que isto quer dizer? Um 
Tribunal de Primeiro Acesso, um Juiz está cá um ano e vai-se embora, não estabiliza a 
sua própria carreira e então o Conselho entendia que devia ser colocado, o próprio 
Tribunal de Nelas, em vez de ser extinto, devia era ser promovido, passar ao escalão 
superior.  

A agregação que anteriormente já existiu à Comarca de Mangualde, 
considerando não só já este exposto, mas também a complexidade verificada na 
tramitação dos processos pendentes nesta última, causa também muitas dúvidas, sendo o 
mais adequado manter uma secção local em Nelas com um Juiz. 

Segundo informação prestada ao Conselho Superior, o Município de Nelas 
cuida já com qualidade do edifício onde o Tribunal funciona e terá disponibilidade para 
transferir para melhores instalações, assegurando as despesas de funcionamento, 
incluindo água e eletricidade. Nesta conformidade, propõem-se a manutenção do 
Tribunal de Nelas com um Juiz. 

Senhores Membros da Assembleia. 
Este parecer do Conselho Superior da Magistratura vem, exatamente, no 

seguimento dos vários ofícios que tenho ali naquela pasta e que a Senhora Presidente da 
Câmara dirigiu à Senhora Dr.ª Patrícia Costa, Vogal do Distrito Judicial de Coimbra e 
ao Conselho Superior da Magistratura, Rua Mouzinho da Silveira, n.º 10, em Lisboa. 

Foi com esta insistência, enquanto Presidente da Câmara, dirigida a esta 
entidade, que também se pronunciava no Mapa, que se conseguiu dar razão às nossas 
pretensões, independentemente da pressão política que a Senhora Presidente da Câmara 
fez. Mas fê-la com uma convicção, na defesa da sua terra e fê-la, também, quero aqui 
dizer, com o suporte que foi o Conselho Superior da Magistratura. 

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

à consideração dos Senhores Membros da Assembleia se pretendem apresentar um Voto 
de Repúdio. Perguntava, sobre este assunto, aos Senhores Membros da Assembleia se 
não seria melhor fazermos cinco minutos de intervalo para elaborar um voto de repúdio. 
Uma vez que todos os Senhores Membros da Assembleia concordam, convidava os 
responsáveis de todos os Grupos Parlamentares, aqui representados, a juntarmo-nos, 
durante cinco minutos, para elaborarmos um voto de repúdio com o contributo de todos. 
Alguém se opõe a este intervalo? Uma vez que não, vamos fazer cinco minutos de 
intervalo para elaborar um voto de repúdio.  

Dando continuidade a esta sessão ordinária passo a palavra, de imediato, ao 
Senhor Membro da Assembleia Rui Costa, que irá apresentar um voto de solidariedade 
para com a Senhora Presidente da Câmara e de indignação perante a citada intervenção 
do Senhor Deputado Pita Ameixa na Assembleia da República. Faça favor. 
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O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Secretários, 
Senhora Presidente da Câmara,  
Restante Executivo, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia. 
Antes de vos ler este voto de solidariedade, gostaria de vos dizer que todos os 

Membros da Assembleia presentes se mostraram solidários com a Senhora Presidente 
da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro.  

VOTO DE SOLIDARIEDADE 
PARA COM A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, Dr.ª ISAURA PEDRO 
Perante os factos, recentemente proferidos, sobre a atuação da Senhora 

Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, na defesa intransigente do seu/nosso 
Concelho, sobre o encerramento do Tribunal de Nelas.  

Vem esta Assembleia apresentar um voto de repúdio às declarações proferidas 
pelo Senhor Deputado Pita Ameixa, do Partido Socialista, na Assembleia da República, 
aquando da aprovação da Lei do Sistema Judiciário, onde afirmou de forma leviana que 
a Senhora Presidente ameaçou o seu Partido, de que não se recandidataria a um novo 
mandato, se o Tribunal de Nelas fosse extinto. Forma insultuosa pois a Senhora 
Presidente sempre colocou a defesa do seu Concelho à frente de qualquer interesse 
político-partidário e sempre pautou a sua atuação de forma institucional.    

Desta forma reiteramos o nosso voto de solidariedade para com a Senhora 
Presidente, em defesa dos interesses do nosso Concelho. Não aceitando, desta forma, 
que ataques políticos realizados sem conhecimento de causa, sejam proferidos com esta 
leviandade. 

A Assembleia Municipal de Nelas propõe que seja dado conhecimento deste 
Voto de Solidariedade à Senhora Presidente da Assembleia da República e à Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Algum dos 

Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre esta proposta, usar da palavra? Uma 
vez que não, vou colocar esta proposta à votação. Quem é que vota contra este voto de 
solidariedade? Quem se abstém? Foi, assim, aprovado por unanimidade.  

Vou dar, de seguida, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Aires Santos. 
Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Aires Santos: 
- Só queria dar mais um complemento a este ponto. É que para além de todo o 

trabalho que foi desenvolvido pela Câmara Municipal, há a destacar um organismo que 
foi igualmente importante neste processo. Estou-me a referir à Ordem dos Advogados e 
aos Advogados do Concelho que uniram esforços para que o objetivo de manter o 
Tribunal de Nelas fosse alcançado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Mais 
algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra neste Período de 
Antes da Ordem do Dia? 

Uma vez que não, passamos, assim, para o Período da Ordem do Dia. Queria 
lembrar o público, aqui presente, que qualquer inscrição para sua intervenção termina 
agora. Como não tenho ninguém inscrito não haverá Período destinado ao Público.  

Passamos, de seguida, para o ponto 2.1 - Informação da Senhora Presidente, 
que foi endereçado a todos os Senhores Membros da Assembleia, portanto, 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) 

 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Exmos. 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 21 de Setembro último até hoje.  

1 - Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Rotundas na E.N. n.º 234, em Canas de Senhorim;  
- Mudança de instalações do Espaço Internet, em Nelas;  
- Construção de abrigo nas Fontanheiras;  
- Construção da frenagem de águas pluviais da Fonte do Rossio, em Aguieira;  
- Construção de infra estruturas elétricas subterrâneas junto ao cemitério de 

Canas de Senhorim;  
- Construção de PT no novo arruamento do cemitério de Canas de Senhorim;  
- Execução de travessia na Av.ª Sá Carneiro e reposição de pavimento, em 

Nelas;  
- Construção de valetas para condução de águas pluviais na Vila � Senhorim;  
- Ampliação da rede de água em Aguieira;  
- Construção de muro na futura rotunda do novo quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Nelas;  
- Limpeza de aquedutos e ampliação da rede pluvial no acesso à Póvoa de 

Luzianes, em colaboração com a Junta de Freguesia de Senhorim;  
- Construção da rede pluvial em Vila Ruiva, em colaboração com a Junta de 

Freguesia de Senhorim;  
- Pavimentação de faixa de estacionamento na Av.ª da Serra da Estrela, em 

Nelas;  
- Construção de pluviais num caminho agrícola, em Vila Ruiva, em 

colaboração com a Junta de Freguesia de Senhorim.   
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- 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;  
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- Construção da rede de esgotos no Loteamento dos �Jardins do Parque�, em 
Nelas;  

- 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;  
- Construção de rede de esgotos na Zona Industrial 2, (Borgstena), em Nelas;  
- 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; 
- Expropriações da Variante � Construção de anexo; 
- 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 Protecção 

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;  
- Requalificação da Praceta António Lúcio, 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;  
- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  
- 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: 
- Pavimentação do acesso ao Centro de Dia/Creche de Vilar Seco; 
- Arranjo de fontenário enterrado no Largo da Igreja, em Aguieira;  
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- Arranjo da pavimentação de vários arruamentos na Póvoa de Luzianes, em 
colaboração com a Junta de Freguesia; 

- Construção de muro em Carvalhal Redondo, em colaboração com a Junta de 
Freguesia;  

- Terraplanagem de lote industrial na Zona Industrial do Ecocentro, em Nelas;  
- Alargamento de caminho perpendicular à Rua da Laje do Quarto, em Canas 

de Senhorim, em colaboração com a Junta de Freguesia.  
- Arranjo do Largo da Igreja, em Aguieira, em colaboração com a Fábrica da 

Igreja e com a Junta de Freguesia;  
- Construção de muro e barracão em granito no Caminho do Prado, em Vilar 

Seco;  
- Captação de água bruta na Quinta da Cerca para a Zona Industrial de Nelas/ 

Lusofinsa; 
4) Informação financeira: 
Informo V.ªs Ex.ªs que em 30 de Novembro de 2012: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 518.328,55 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 2.831.143,17 euros, 

estando por pagar faturas de fornecedores desde o mês de Dezembro de 2010; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 827.824,47 euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, 

usar da palavra? Uma vez que não, passamos ao ponto 2.2 - Aprovar as Grandes Opções 
do Plano e a Proposta de Orçamento Municipal para o ano de 2013.  

Sobre o ponto 2.2, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 
da palavra? Atendendo que ninguém se inscreve, passamos à votação do ponto 2.2 - 
Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento Municipal para o ano 
de 2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 20 votos a favor, 1 
abstenção e 4 votos contra.  

 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ATA 
O ponto 2.2 � Aprovar as Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento 

Municipal para o ano de 2013, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 20 votos 
a favor, 4 votos contra e 1 abstenção. 

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

unanimidade. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.3 � Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 

2013. 
 Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar 

da palavra? Uma vez que não, passamos à votação do ponto 2.3 - Aprovar o Mapa de 
Pessoal para o ano de 2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 21 
votos a favor e 4 abstenções.  
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O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 � Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2013, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 21 votos a favor, 0 votos contra e 4 abstenções. 

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

unanimidade. 
Passamos ao ponto 2.4 � Aprovar a proposta de alteração do Regulamento do 

PDM de Nelas: N.º 1 � Alteração das condicionantes de edificação em Reserva Agrícola 
Nacional; N.º 2 � Necessidade de prever a utilização de comércio e serviços em Espaço 
Industrial.  

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma 
vez que não, passamos à votação do mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi 
aprovado por unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.4 � Aprovar a proposta de alteração do Regulamento do PDM de 
Nelas: N.º 1 � Alteração das condicionantes de edificação em Reserva Agrícola 
Nacional; N.º 2 � Necessidade de prever a utilização de comércio e serviços em Espaço 
Industrial, 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, também, por 

unanimidade. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.5 � 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, sobre este ponto, usar 
da palavra? Atendendo que ninguém pretende usar da palavra, passamos à votação do 
mesmo. Ponto 2.5 - 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 por unanimidade.  

 
 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ATA 
O ponto 2.5 � 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: 
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- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada, também, por 
unanimidade. 

Passamos, de seguida, ao ponto 2.6 � Aprovar as Despesas de Representação 
de Pessoal Dirigente. Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia 
pretende usar da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Manuel 
Borges. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Público.  
Apenas queria perguntar ao Senhor Presidente da Assembleia se deu indicação 

para entregar aos Senhores Membros da Assembleia alguma documentação sobre este 
ponto. Embora o artigo 14.º do Decreto-Lei 49/2012 preveja que a Assembleia 
Municipal possa autorizar sob uma proposta feita pela Câmara Municipal, mas não há 
nenhuma proposta feita pela Câmara Municipal nesse sentido. Penso que a Assembleia 
está a votar em branco e não o pode fazer e, por isso, acho que este ponto deveria ser 
retirado da agenda. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. Vai usar da 

palavra para esclarecer sobre este assunto, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel 
Marques. Faça favor.  

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
Os Senhores Dirigentes da Administração Local, em simultâneo com os 

Senhores Dirigentes da Administração Central, recebiam uma despesa de representação 
que era unicamente da competência da Câmara. Entretanto, com a nova Lei, que saiu 
em Agosto de 2012, que é a Lei n.º 49/2012, impõe que estas despesas de representação 
do Pessoal Dirigente sejam aprovadas pela Câmara Municipal e também pela 
Assembleia Municipal. 

Basta dizer-vos que a única pessoa dos quadros da Câmara Municipal que é 
abrangida por esta despesa de representação, a que se destina esta votação, é o Eng.º 
Luís Almeida Ferreira. Nós pedimos que este assunto viesse à Assembleia para que ele 
não fosse prejudicado porque, caso contrário, ele teria que reembolsar os montantes já 
recebidos, pois a Senhora Presidente da Câmara não teria qualquer suporte legal para 
lhe poder pagar, atendendo que agora esta matéria passou a ser da competência da 
Assembleia Municipal. 

Quero-vos dizer que o montante em causa é de 178,46 � por mês. Penso que 
este esclarecimento é suficiente e, por isso, pedia, em nome da Senhora Presidente da 
Câmara, que este assunto não fosse retirado porque podemos vir a prejudicar um 
Técnico que tanto serviço prestou à Câmara Municipal. Conforme solicitado, a Câmara 
compromete-se a enviar a ata para suporte da deliberação e pede desculpa, em nome do 
Serviço, pelo incidente verificado. 

 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 16

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Só gostaria de reforçar, como já foi dito, que esta autorização já foi votada na 

Câmara, por todos os elementos do Executivo, à exceção do Senhor Vereador Adelino 
Amaral. Propunha à Assembleia que se votasse este ponto favoravelmente.  

Vou dar, de seguida, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. 
Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Senhor Presidente, sugeria à Mesa que passássemos aos outros dois pontos, 

enquanto se fosse buscar uma cópia da ata ou, em alternativa, o despacho que servisse 
de documento suporte para esta votação. 

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

palavra o Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges:  
- Não quero colocar em causa o destinatário desta despesa de representação. 

Considero, apenas, que se trata de uma questão formal, pois falta o documento que 
suporta a citada despesa. Considero ainda que se esse documento for distribuído a 
Assembleia deve vota-lo.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vou dar, mais uma vez, a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Manuel Marques, para depois passarmos à votação deste ponto. Faça favor. 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Queria dizer ao Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges que tem 

razão, pois o documento não é o que nós aqui temos. Houve, de facto, um erro, porque 
chegou às mãos dos Senhores Membros da Assembleia esse papel antes de ter sido 
carimbado. 

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

seguimento à discussão deste ponto, passo a ler o conteúdo do documento: �A Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, a presente proposta em 11/12/12, e enviou-a à 
Assembleia Municipal, devidamente autenticada pela Senhora Presidente da Câmara, 
onde se assume ter sido discutido este assunto na reunião do Executivo e ter passado 
para a Assembleia. Uma vez que tudo isto está devidamente estipulado, irá ser fornecida 
de imediato aos Senhores Membros da Assembleia uma cópia do documento.  

Dando continuidade a esta sessão, e enquanto o Senhor Segundo Secretário 
Manuel dos Santos vai distribuindo a informação documental a todos os Senhores 
Membros da Assembleia, vou colocar o ponto à votação. O ponto 2.6 � Aprovar as 
Despesas de Representação de Pessoal Dirigente, que é no valor de 178 euros e 46 
cêntimos, ao Senhor Eng.º Luís Almeida, por ser o único dirigente constante no Mapa 
de Pessoal da Câmara. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, por 
unanimidade. 
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O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.6 � Aprovar as Despesas de Representação de Pessoal Dirigente, 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, de seguida, ao ponto 2.7 � Designação de 4 Munícipes e seus 

suplentes para a composição da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do 
Concelho de Nelas. Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja, sobre este 
ponto, apresentar à Mesa algum nome para integrar esta lista?  

Uma vez que não, tomei a liberdade de contactar algumas pessoas, mas ainda 
existem duas vagas que poderão ser preenchidas. 

Passo, de seguida, a apresentar a lista que é composta pelos seguintes cidadãos: 
Marta Sofia Póvoas Bilhota, Rua do Rossio, Canas de Senhorim; Celeste do Carmo 
Almeida Nunes, Rua Dr. Abílio Monteiro, Canas de Senhorim; Maria Isabel Tavares 
dos Santos da Conceição Matias, Santar e Luís Augusto Pinto Ribeiro, de Nelas, como 
efetivos. Como suplentes constam Nadine Sofia Pais Silveira, Canas de Senhorim e 
António Manuel da Silva Liberato, de Nelas.  

Atendendo que estamos a proceder a eleição de pessoas, o Senhor Membro da 
Assembleia António Liberato vai-se ausentar da sala, uma vez que o seu nome consta na 
supracitada lista. Gostaria de saber se os Senhores Membros da Assembleia acham 
pertinente que se faça voto secreto, ou se permitem que a eleição se proceda com o 
braço no ar. Algum dos Senhores Membros da Assembleia se opõe a que a eleição seja 
votada por braço no ar? Uma vez que não, quem é que vota contra a lista apresentada 
para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens? Quem se abstém? Foi aprovada, por 
unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O Ponto 2.7 � Designação de quatro Munícipes e seus suplentes para a 
composição da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas, foi 
posto à discussão, tendo sido designados, para efetivos, os Senhores Marta Sofia Póvoas 
Bilhota, Rua do Rossio, Edifício Quatro Esquinas, Lote 3, 3.º Esq. 3525-064 Canas de 
Senhorim; N.º 2 - Celeste do Carmo Almeida Nunes, Rua Dr. Abílio Monteiro, 
Urbanização das Lameiras, Bloco 1, 2.º Dt.º, 3525-070 Canas de Senhorim; N.º 3 - 
Maria Isabel Tavares dos Santos da Conceição Matias, Rua da Soma, 3520 Santar; N.º 4 
- Luís Augusto Pinto Ribeiro, Rua Gago Coutinho, n.º 25, 3520-057 Nelas. Para 
suplentes, Nadine Sofia Pais Silveira, Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Lote 3, 1.º 
Esq. 3525-073 Canas de Senhorim e António Manuel Silva Liberato, Urbanização 
Ruivo, Lote 2, 1.º Esq. 3520-060 Nelas, tendo sido aprovado com 24 votos a favor, 0 
votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

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

Esta foi a última sessão de 2012 e, antes de a encerrar, queria-vos, por isso, 
deixar o desejo de um Bom Natal e um Bom Ano Novo. Muito obrigado pela vossa 
presença.  

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: 
 
 


