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SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2012 
 

ATA 
 
Aos vinte e um dias do mês de Setembro 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 da ata da sessão ordinária de 29 de junho 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, 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 Posto de Turismo de Nelas; 

2.3 � Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas pela 
Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2012, a liquidar no próximo ano, nos 
termos do Art.º 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � Decreto-Lei n.º 
287/03, de 12 de novembro; 

2.4 � Deliberar, nos termos da alínea f), 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 criação 
de uma derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras das 
Rotundas de acesso a Canas de Senhorim (Rotundas na E.N. n.º 234, em Canas de 
Senhorim), Requalificação do Largo Luís de Camões, Ampliação do Cemitério de 
Canas de Senhorim, Requalificação do espaço envolvente ao Estádio Municipal, 
Rotunda da Escola, em Moreira, Aquisição de terrenos para a Zona Industrial de Nelas e 
Pavimentação de Passeios na Freguesia de Senhorim; 

2.5 � Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem � Lei n.º 5/2004, de 
10 de fevereiro � Lei das Comunicações Eletrónicas;  

2.6 � Aprovar os Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios � Lei 
n.º 2/2007, de 15 de janeiro;  

2.7 � Aprovar, nos termos do art.º 9.º, dos Estatutos da Associação Europeia 
dos Eleitos de Montanha, a demissão do Município de Nelas, da referida Associação; 

2.8 - Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de vários postos de trabalho � Professores � Atividades de 
enriquecimento curricular - AEC, em regime de contrato de trabalho por tempo 
determinado, a tempo parcial, e o aumento temporário dos fundos disponíveis, no 
montante a transferir em Outubro de 2012 pela Direção Regional de Educação do 
Centro, nos termos e para efeitos da Portaria n.º 268-B/2012, de 31 de Agosto - 
Aprovação. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária desta 
Assembleia e começo 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 e o Público aqui presente. 

Passo, de seguida, a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos 
que irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e o respetivo registo de 
faltas. Senhor Manuel dos Santos, faça favor. 

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

O Senhor Secretário Senhor Manuel dos Santos: 
- Temos, até ao momento, um total de 26 presenças e 4 faltas. Faltam os 

Senhores Membros da Assembleia Aires Manuel Antunes dos Santos, Eurico Augusto 
Ponces de Carvalho Amaral, 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 Segundo Secretário Manuel dos Santos. Dando 

continuidade à sessão, passamos, agora, ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação da ata da 
sessão ordinária de 29 de Junho de 2012. Algum dos Senhores Membros da Assembleia, 
sobre este ponto, pretende usar da palavra? 

Uma vez que não, passamos à votação do ponto 1.1 - Discussão e aprovação da 
ata da sessão ordinária de 29 de Junho de 2012. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Foi, assim, aprovada por unanimidade. 

Passando 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.  

 
(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 12/06/2012; 26/06/2012; 10/07/2012; 31/07/2012; 14/08/2012; 
28/08/2012;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � XX Congresso 
(extraordinário) � Convocatória;  

- Câmara Municipal de Nelas � Convite para assistir à inauguração da Creche e 
Centro de Dia Paroquial de Vilar Seco, dia 15 de julho de 2012, pelas 10:00 horas;  

- Cópia de e-mail enviado pela Associação Nacional de Municípios 
Portugueses à Câmara Municipal � Unidade Técnica para a Reorganização 
Administrativa do Território � Artigo 13.º, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio;  

- Exemplar do Jornal do STAL;  
- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Prove Dão Lafões � 6, 7 

e 8 de julho de 2012 � Sessão de abertura � 18:00 horas, do dia 6 de julho de 2012;  
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas � Pedido de substituto 

da Dr.ª Carina Póvoas, para a Modalidade Alargada daquela Comissão;  
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- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Próxima Assembleia 
Intermunicipal marcada para o dia 28 de Setembro de 2012, pelas 18:00 horas;  

- Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território � 
Divulgação desta Unidade Técnica;  

- Comissão das Comemorações do Centenário de Álvaro Cunhal � Divulgação 
dessas Comemorações;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Envio de deliberação 
sobre a Reforma da Organização Jurídica na Região Dão Lafões;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Faltas dos Membros da 
Assembleia Intermunicipal;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Convocatória para a 
Assembleia Intermunicipal, a realizar às 18:00 horas, do dia 28 de setembro de 2012, 
em Vila Nova de Paiva;  

- Exemplar do jornal Associação, da Associação Portuguesa de Deficientes;  
- Quadros & Metas � Consultores de Gestão e Formação, Ld.ª � Convite para 

Conferência � A prática da Política I � Porto, 27 de setembro de 2012;  
- Ofício n.º 2915, datado de 11 de setembro de 2012, da Câmara Municipal de 

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

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
 
- Ofício n.º 11/12, datado de 02 de julho 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 29 de junho de 
2012; 

- Ofício n.º 12/12, datado de 20 de julho de 2012, enviado à Ex.m.ª Senhora 
Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas, designando o 
Senhor Jorge Manuel Tavares Abreu, para a Comissão Alargada daquela Instituição, em 
substituição da Senhora Dr.ª Carina Póvoas;  

- Ofício n.º 13/12, datado de 12 de setembro de 2012, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos para o ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da �Ordem do Dia�, de 

interesse para o Município. - Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações 
e outros. Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 
da palavra? Atendendo que esta sessão dispõe de uma Ordem de Trabalhos um pouco 
extensa, agradecia que os Senhores Membros da Assembleia, que pretendam usar da 
palavra, se inscrevessem já. Vai usar da palavra a Senhora Membro da Assembleia 
Alexandra Pinto. Faça favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto: 
- Muito boa noite, Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 
Exma. Senhora Presidente da Câmara, 
Exmos. Senhores Vereadores, 
Exmos. Senhores Membros da Assembleia, 
Caríssimo Público aqui presente. 
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Venho, mais uma vez, falar-vos do sucesso que foi a 21.ª Festa do Vinho do 
Dão. Cada vez mais, este certame assume um papel fundamental para o nosso Concelho 
como forma de dar a conhecer o que de melhor se produz nesta Região Demarcada do 
Vinho do Dão. A Festa do Vinho apostou, uma vez mais, em aliar os vinhos à 
gastronomia com a vertente pedagógica dos workshops e, ao mesmo tempo que a Festa 
decorria, também se ensinavam os visitantes a degustar os sabores da nossa Região, 
sendo uma prática que se tem vindo a revelar de enorme sucesso. 

Facto digno de registo este ano foi, também, o aumento de expositores com 
entrada de alguns novos produtores e empresas que, apesar da tão proclamada crise, não 
quiseram faltar a este certame e associaram-se a esta Festa que promove, não só o Vinho 
do Dão, mas também este nosso belo Concelho. 

Também não posso deixar aqui de destacar a área de restauração, da 
responsabilidade dos Bombeiros Voluntários de Nelas que, apesar de ocupados com o 
flagelo dos incêndios no nosso Concelho, não deixaram de acolher e de servir refeições 
a quem nos visitou sem que nada se lhes pudesse apontar. Por isso, aqui fica, em nome 
da Bancada do PSD/CDS-PP o nosso voto de louvor a estes homens e mulheres dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas. 

Este ano contámos com a presença do Senhor Secretário de Estado da 
Agricultura que visitou todos os expositores de vinho não deixando de estar em contacto 
com os produtores, de modo a auscultar as suas aspirações, mostrando-se recetivo e 
solidário com eles. Gostaria de dizer ainda que, a anunciada visita da Senhora Ministra 
da Agricultura foi cancelada em virtude de ter sido convocada para um Conselho de 
Ministros Extraordinário por motivos da declaração que o Senhor Primeiro Ministro fez 
ao País.  

Por fim, há que destacar o Passeio de BTT que decorreu como evento paralelo 
da Festa do Vinho e que atraiu à nossa terra participantes dos mais variados Concelhos, 
revelando-se um extremo sucesso. 

Assim, sem mais delongas, gostaria de felicitar a Câmara Municipal e todos os 
seus Funcionários envolvidos, na pessoa do Senhor Vereador Osvaldo Seixas, 
responsável por este certame, pelo excelente trabalho desenvolvido em mais um ano de 
Festa do Vinho. Que continue assim. 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? Uma vez que 
não, e como não tenho ninguém inscrito, dou por encerrado este ponto. Para o Público 
encerra aqui a possibilidade de se inscreverem para o uso da palavra, de acordo com o 
Artigo 20.º, n.º 2 do Regimento.  

Passamos, assim, para o Período da Ordem do Dia.  
Ponto 2.1 � Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a atividade 

municipal, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

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

 
Ex.mº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
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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 29 de junho último até hoje.  

1 - Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Pavimentação do acesso ao Centro de Dia/Creche de Vilar Seco; 
- 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 fontenário enterrado no Largo da Igreja, em Aguieira;  
- 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.  
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Arranjo do Largo da Igreja, em Aguieira, em colaboração com a Fábrica da 

Igreja e com a Junta de Freguesia;  
- Arranjo de passeios no Loteamento do Areal;  
- 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 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; 
- 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 Proteção 

Civil;  
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- 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: 
- Beneficiação do Posto de Turismo, em Nelas, em colaboração com a Junta de 

Freguesia;  
- Execução de bancos para a Igreja de Vale de Madeiros; 
- Arranjo das piscinas descobertas municipais;  
- Beneficiação do pavimento de vários arruamentos na Lapa do Lobo, em 

colaboração com a Junta de Freguesia;  
- Construção de passeios circundantes à Escola do 1.º Ciclo de São João do 

Monte, em colaboração com a Junta de Freguesia de Senhorim;  
- Construção do Balcão Único no edifício dos Paços do Concelho;  
- Reparação de calçada em vários arruamentos em Aguieira;    
4) Informação financeira: 
Informo V.ªs Ex.ªs que em 31 de Agosto de 2012: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 371.377,14 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 3.065.322,86 euros, 

estando por pagar faturas de fornecedores desde o mês de dezembro de 2010; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 1.551.144,60 euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto, e à semelhança de outras Assembleias, passo a palavra à 

Senhora Presidente de Câmara, Dr.ª Isaura Pedro. Faça favor 
A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
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             Senhores Membros da Assembleia.   
               Irei ser breve, pois temos, tal como o Senhor Presidente da Assembleia nos 
disse, uma agenda muito longa. Para além das obras que estão detalhadas na agenda, há 
mais alguns pontos que gostaria de vos referir. 

Em primeiro lugar, como sabem, tivemos a nossa época de incêndios. Andava 
feliz porque chegámos ao princípio de Setembro praticamente sem incêndios, mas 
avisaram-me de que o mês dos incêndios, em Nelas, era em Setembro e assim foi. 
Queria dirigir uma palavra de louvor aos nossos Bombeiros, aos Bombeiros de Nelas e 
aos Bombeiros de Canas de Senhorim, bem como a todos aqueles que nos ajudaram 
nesta luta. Dirijo, especialmente, uma palavra de agradecimento a todos os Bombeiros 
que estiveram presentes no grande incêndio da Zona Industrial em que esteve em 
perigo, uma das maiores fábricas do Concelho; aí queria enaltecer o profissionalismo 
dos nossos Bombeiros. Como digo, muitas vezes, eles são voluntários, mas não são 
amadores, pois sabem o que fazem. Agradeço a todos aqueles que se envolveram, 
porque tenho a consciência de que se não fosse o pessoal no terreno, não se teria salvo a 
fábrica. Penso que seria desnecessário aquele show off com aqueles Senhores que 
chegaram naquelas caravanas com ar condicionado, frigoríficos, grandes sofás, 
televisões e uns coletes com seis telemóveis. São os Bombeiros que conhecem o terreno 
e que conseguem resolver os problemas, superando as dificuldades. Uma palavra de 
louvor para os Bombeiros de Nelas e de Canas de Senhorim e, também, para todos 
aqueles que não arredaram pé, até toda aquela zona estar fora de perigo. 

Por falar em incêndios, como sabem, estávamos à espera da Senhora Ministra 
da Agricultura para visitar as áreas ardidas, inaugurando, seguidamente, a Feira do 
Vinho. Porém, não foi possível porque foi chamada para uma reunião urgente no dia em 
que o Senhor Primeiro Ministro fez a declaração ao País. Ainda sobre os efeitos dos 
incêndios, já estamos a implementar algumas medidas, concertadas com o Diretor da 
Segurança Social e os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, para socorrer 
aqueles que tiveram perda de rendimento efetivo, tais como casas de campo, alfaias, 
animais, olivais ou floresta. Os subsídios não são grandes mas, neste momento, já está a 
ser feito um levantamento dos prejuízos nas Freguesias mais afetadas, nomeadamente 
em Vilar Seco, Nelas, Senhorim e Carvalhal Redondo. Haverá um subsídio 
compensatório para aqueles que provem que perderam rendimento efetivo e, também, 
um subsídio mensal complementar, durante três meses, para casos de extrema carência. 
Embora as quantias a subsidiar não sejam avultadas, constituem uma preciosa ajuda 
que, nos tempos que correm, deve ser salientada. Devo-vos dizer que na reunião que 
tivemos para tratar deste assunto, estiveram representadas as Juntas de Freguesia, o 
nosso Gabinete de Ação Social e a Assistente Social da Segurança Social.  

Aproveitando as palavras da Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto, 
queria-vos dizer que a Feira do Vinho foi um sucesso. Devo dizer que o Secretário de 
Estado da Agricultura, que veio encerrar a Feira, ficou positivamente espantado, pois 
nunca lhe tinha acontecido visitar 50 expositores e não ter registado uma única queixa. 
Se considerarmos que os atuais tempos são dominados pelas razões de queixa das 
pessoas, poderemos pensar que se tratou de um caso inédito. As pessoas estavam 
satisfeitas, pois tinham concretizado bons negócios e isso enche-nos de orgulho, pelo 
que podemos considerar, um sucesso esta Feira do Vinho.  
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Porque estamos a falar em vinho, quero-vos comunicar de que tive a garantia 
da Senhora Ministra da Agricultura que o nosso Centro de Estudos, que parecia estar em 
causa, será para continuar e a sua atividade ainda será mais reforçada, nomeadamente, 
na investigação aplicada. Trata-se de uma garantia que me foi dada e é importante, pois 
é uma mais-valia para o Concelho e nós precisamos que aquele espaço seja otimizado 
em benefício dos agricultores para o aumento da competitividade do sector. Todos 
sabem que sempre que mudam os Governos lembram-se logo do nosso Centro de 
Estudos. Felizmente nunca chegaram a efetivar o encerramento e, neste momento, tenho 
a promessa da sua continuidade, o que me apraz realçar.  

Depois, queria, também, subscrever as palavras da Senhora Membro da 
Assembleia Alexandra Pinto em relação à Feira do Vinho. É, para nós, um evento 
importantíssimo, e não é por acaso que a Confraria escolhe o palco da Feira para fazer 
as homenagens a todas as pessoas que se dedicaram à causa do vinho ou que, de alguma 
maneira, contribuíram para projetar este excelente produto. Essa é a prova de que Feira 
do Vinho já merece algum destaque. 

Devo-vos dizer que este ano estávamos muito esperançados em ter a visita da 
Senhora Ministra, até porque, como devem saber, a Feira do Vinho nunca foi visitada 
por nenhum Ministro da Agricultura. Uma vez que surgiu, este ano, esta 
impossibilidade da Senhora Ministra se deslocar a Nelas, vamos ver se para o ano 
acontecerá uma visita do Responsável do Governo por essa pasta. Penso que seria 
importante e dava-lhe uma maior dimensão, para que o Vinho do Dão deixasse de ser o 
eterno parente pobre dos vinhos. Nós sabemos que todos os Ministros se passeiam nas 
Feiras dos Vinhos do Douro, do Alentejo e, por isso, creio que estava na altura de 
darmos alguma projeção também ao nosso Vinho. Temos, neste momento, excelentes 
parcerias com a CVR Dão, com o Turismo, com as Confrarias, e esperamos que um dia 
se possa realizar um evento, também importante, para projetar e dinamizar ainda mais 
esta Região. 

Queria informar a Assembleia de que temos hoje para aprovar o Regulamento 
do espaço do Turismo. Devo dizer que ele já está a funcionar e tem sido um êxito. 
Temos tido muita procura de livros e de guias turísticos, pois estes estão a ser 
elaborados em todas as Freguesias, faltam apenas os de Moreira, da Lapa do Lobo e de 
Senhorim que ficarão concluídos na próxima segunda-feira. Está a ser um espaço muito 
dinamizado e muito frequentado, incluindo por pessoas de Nelas que vão lá fazer 
compras e, por isso, os artesãos estão a vender imenso. Os vinhos também têm estado a 
ser vendidos, bem como os livros, penso que este espaço, que foi renovado está bonito 
e, está a ser bem sucedido. 

Queria-vos informar, ainda, que num dos pontos desta Assembleia se apresenta 
a nossa demissão da Associação dos Eleitos de Montanha, pois não representa grande 
importância para o Município. As suas reuniões são sempre em locais aprazíveis, mas 
nós nunca lá fomos, e envolve uma verba de cerca de dois mil euros por ano. Penso que 
não temos necessidade de estar a pagar, até porque o Município não irá ficar 
prejudicado com essa nossa decisão. 

Antes de terminar, gostaria de dizer que houve algumas Freguesias que 
optaram por fazer Assembleias Extraordinárias para pedirem ao Tribunal Constitucional 
a autorização para, relativamente à extinção das mesmas, a realização de referendos. 
Penso que foram sete Freguesias, excluindo as duas urbanas, Nelas e Canas de 
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Senhorim, mas penso que essas sete Freguesias que enviaram os procedimentos, tiveram 
resposta improcedente, à exceção do processo de Carvalhal Redondo. O Tribunal 
Constitucional devolveu os processos, no entanto se nós queremos ir para o Tribunal 
Europeu, temos que esgotar todos os passos até lá chegar. O Tribunal Constitucional 
está a ser entupido com o pedido de autorização de referendos mas estão a ser negados. 
Não sei, agora, qual é o passo que os Senhores Presidentes de Junta querem dar a seguir 
mas, para já, os processos de autorização foram improcedentes. Uma vez que nós, 
também, não concordamos e achamos que o Concelho fica, territorialmente coeso, com 
as nove Freguesias, esgotámos todos os procedimentos que tínhamos ao nosso alcance. 

Por último, queria, também, informar a Assembleia de que o Senhor Vereador 
Osvaldo Seixas não está aqui presente por razões profissionais inadiáveis. No entanto, 
queria-vos informar de que deixou de ser Vereador em permanência e passou só a 
Vereador de sessão, por motivos, que me explicou, de ordem pessoal e profissional. 
Foram sete anos na vida política, é muito tempo, e as pessoas têm as suas opções. 
Continuará a colaborar connosco, com a mesma lealdade, profissionalismo, como 
sempre o fez, e contamos com ele nas reuniões de Câmara e aqui nas Assembleias para 
fazer o seu trabalho em prol do Concelho de Nelas. Já tive oportunidade de lhe dizer, 
pessoalmente, que continuaremos a contar com o trabalho dele com dedicação e 
profissionalismo. Também lhe agradeci o trabalho até agora desenvolvido, 
nomeadamente na organização da Feira do Vinho, na qual contribuiu para o grande salto 
que este certame não tinha, certamente, antes de nós chegarmos aqui à Autarquia em 
2005. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara. Algum dos Senhores 

Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, passamos para o 
ponto 2.2 � Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, o projeto de 
Regulamento do Posto de Turismo de Nelas, que fora enviado a todos os Senhores 
Membros da Assembleia. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos pôr o ponto 2.2 à votação. Ponto 2.2 � Aprovar, 
nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, o projeto de Regulamento do Posto de 
Turismo de Nelas. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi, assim, aprovado por 
unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 � Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, o projeto de 
Regulamento do Posto de Turismo de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 
com 26 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

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

unanimidade. Passamos para o ponto 2.3 - Deliberar as taxas do Imposto Municipal 
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sobre Imóveis, definidas pela Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2012, a 
liquidar no próximo ano, nos termos do Art.º 112.º, do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis � Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de Novembro. 

Algum Senhor Membro da Assembleia pretende, sobre este ponto, 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, 
Restante Público. 
Em primeiro lugar queria reagir à notícia que nos deu a Senhora Presidente da 

Câmara. Lamento a ausência do Senhor Vereador Osvaldo Seixas, que foi meu 
Funcionário, em termos de impostos. Trata-se de uma pessoa honesta, competente, mas 
a vida continua e temos que andar com ela. 

Sobre a proposta do aumento do IMI este ano, as Câmaras endividadas são 
obrigadas a colocar tudo no máximo, como é o caso de Nelas, e as taxas de IMI de 
todos os prédios passarão para 0,5. Isso vai dar origem a um enorme aumento, porque 
os prédios vão ser reavaliados e há aumentos que podem chegar aos 100%, ou até aos 
200%. Apesar de haver uma cláusula de salvaguarda que só limita o aumento a uma 
certa quantia, irá registar-se um aumento geral do imposto. Já que somos obrigados a 
colocar a taxa no máximo e, como não podemos fugir, apelava para que fosse concedida 
uma salvaguarda para os menos beneficiados, ou seja para aqueles que têm menos 
possibilidades económicas. Há uma isenção para aqueles contribuintes que tiverem um 
agregado familiar com menos de catorze mil euros de rendimento, em termos de IRS e 
em que o prédio avaliado seja em menos de sessenta mil euros. Preenchendo estes 
requisitos, poderão pedir a isenção do IMI de prédios urbanos e de prédios rústicos até 
ao fim do ano. Penso que é um dever nosso prestar ajuda àqueles que têm mais 
necessidades. 

Era isto que queria trazer aqui à Assembleia para que os Senhores Presidentes 
das Juntas de Freguesia possam verificar quais são aqueles casos mais carentes e tentar 
elucidá-los e, em caso de dúvidas, transmitir-lhes a disponibilidade do Serviço de 
Finanças de, complementarmente, lhes darem mais indicações. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. Acrescento, 

também, que os prédios que estão alugados, ou arrendados, em que o valor da renda não 
atinja determinado valor do prédio, ele não será inflacionado e o IMI não aumentará, 
apesar da avaliação dele poder ser elevada, e será, automaticamente, reduzida. Existe, 
na lei, para estes casos, um ponto em que se pode explorar. Alerto para esse aspeto, mas 
os proprietários têm que pedir, pois se não o fizerem não terão esse direito. 

Sobre o ponto 2.3, mais algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende 
usar da palavra? Uma vez que não, vamos pôr o ponto 2.3 à votação. Ponto 2.3 - 
Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas pela Câmara, para os 
prédios urbanos, referente a 2012, a liquidar no próximo ano, nos termos do Art.º 112.º, 
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do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de 
novembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos 23 votos a favor, 3 abstenções 
e 0 votos contra.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 - Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
definidas pela Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2012, a liquidar no próximo 
ano, nos termos do Art.º 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � 
Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de novembro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 
com 23 votos a favor, 0 votos contra e 3 abstenções. 

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

unanimidade. Passamos, de seguida, ao ponto 2.4 � Deliberar, nos termos da alínea f), 
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 criação de uma derrama com vista ao reforço da capacidade 
financeira para as obras das Rotundas de acesso a Canas de Senhorim (Rotundas na 
E.N. n.º 234, em Canas de Senhorim), Requalificação do Largo Luís de Camões, 
Ampliação do Cemitério de Canas de Senhorim, Requalificação do espaço envolvente 
ao Estádio Municipal, Rotunda da Escola, em Moreira, Aquisição de terrenos para a 
Zona Industrial de Nelas e Pavimentação de Passeios na Freguesia de Senhorim. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da 
palavra? Uma vez que não, passamos à votação do ponto 2.4 - Deliberar, nos termos da 
alínea f), 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 criação de uma derrama com vista ao reforço da 
capacidade financeira para as obras das Rotundas de acesso a Canas de Senhorim 
(Rotundas na E.N. n.º 234, em Canas de Senhorim), Requalificação do Largo Luís de 
Camões, Ampliação do Cemitério de Canas de Senhorim, Requalificação do espaço 
envolvente ao Estádio Municipal, Rotunda da Escola, em Moreira, Aquisição de 
terrenos para a Zona Industrial de Nelas e Pavimentação de Passeios na Freguesia de 
Senhorim. Quem vota contra? Quem se abstém?  

Foi aprovado com 22 votos a favor e 2 abstenções, atendendo que se 
ausentaram dois Membros da Assembleia.  

 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ATA 
O ponto 2.4 � Deliberar, nos termos da alínea f), 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 
criação de uma derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras das 
Rotundas de acesso a Canas de Senhorim (Rotundas na E.N. n.º 234, em Canas de 
Senhorim), Requalificação do Largo Luís de Camões, Ampliação do Cemitério de 
Canas de Senhorim, Requalificação do espaço envolvente ao Estádio Municipal, 
Rotunda da Escola, em Moreira, Aquisição de terrenos para a Zona Industrial de Nelas e 
Pavimentação de Passeios na Freguesia de Senhorim, foi posto à discussão, tendo sido 
aprovado com 22 votos a favor, 0 votos contra e 2 abstenções. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi, assim, aprovada por 

unanimidade. Passamos, de seguida, para o ponto 2.5 - Aprovar a Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem � Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro � Lei das Comunicações 
Eletrónicas. Algum dos Senhores Membros da Assembleia, sobre este ponto, deseja 
usar da palavra? Uma vez que não, passamos à votação do ponto 2.5 - Aprovar a Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem � Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro � Lei das 
Comunicações Eletrónicas., Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com 
25 votos a favor e 1 abstenção. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.5 � Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem � Lei n.º 
5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Eletrónicas, foi posto à votação, 
tendo sido aprovado com 25 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção. 

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

unanimidade. Vamos passar ao ponto 2.6 � Aprovar os Benefícios Fiscais IRS � 
Participação dos Municípios � Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. Sobre este ponto, algum 
dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, 
vamos pôr à votação o ponto 2.6 - Aprovar os Benefícios Fiscais IRS � Participação dos 
Municípios � Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Foi, assim, aprovado com 23 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.6 � Aprovar os Benefícios Fiscais IRS � Participação dos 
Municípios � Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, foi posto à votação, tendo sido aprovado 
com 23 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção. 

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

unanimidade. Passamos, seguidamente, para o ponto 2.7 - Aprovar, nos termos do art.º 
9.º, dos Estatutos da Associação Europeia dos Eleitos de Montanha, a demissão do 
Município de Nelas, da referida Associação. Sobre este ponto, algum dos Senhores 
Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, vamos pôr o 
ponto 2.7 à votação. Ponto 2.7 - Aprovar, nos termos do art.º 9.º, dos Estatutos da 
Associação Europeia dos Eleitos de Montanha, a demissão do Município de Nelas, da 
referida Associação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por 
unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.7 - Aprovar, nos termos do art.º 9.º, dos Estatutos da Associação 
Europeia dos Eleitos de Montanha, a demissão do Município de Nelas, da referida 
Associação, foi posto à votação, tendo sido aprovado com 26 votos a favor, 0 votos 
contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por 

unanimidade. Passamos, de seguida, ao ponto 2.8 - Abertura de procedimento concursal 
de recrutamento para o preenchimento de vários postos de trabalho � Professores � 
Atividades de enriquecimento curricular - AEC, em regime de contrato de trabalho por 
tempo determinado, a tempo parcial, e o aumento temporário dos fundos disponíveis, no 
montante a transferir em Outubro de 2012 pela Direção Regional de Educação do 
Centro, nos termos e para efeitos da Portaria n.º 268-B/2012, de 31 de Agosto - 
Aprovação. Devo esclarecer a Assembleia de que este ponto teve, apenas, um pequeno 
acréscimo de texto apesar de não ter sido informado disso. Assim sendo, o texto final 
passará a ser o seguinte: Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de vários postos de trabalho � Professores � Atividades de 
enriquecimento curricular - AEC, em regime de contrato de trabalho por tempo 
determinado, a tempo parcial, e o aumento temporário dos fundos disponíveis, no 
montante a transferir em Outubro de 2012 pela Direção Regional de Educação do 
Centro, nos termos e para efeitos da Portaria n.º 268-B/2012, de 31 de Agosto, isto para 
aprovação. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra sobre 
este ponto? Uma vez que não, o ponto 2.8 vai ser posto à votação - Abertura de 
procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de vários postos de 
trabalho � Professores � Atividades de enriquecimento curricular - AEC, em regime de 
contrato de trabalho por tempo determinado, a tempo parcial, e o aumento temporário 
dos fundos disponíveis, no montante a transferir em Outubro de 2012 pela Direção 
Regional de Educação do Centro, nos termos e para efeitos da Portaria n.º 268-B/2012, 
de 31 de agosto, para aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por 
unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ATA 

O ponto 2.8 - Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de vários postos de trabalho � Professores � Atividades de 
enriquecimento curricular - AEC, em regime de contrato de trabalho por tempo 
determinado, a tempo parcial, e o aumento temporário dos fundos disponíveis, no 
montante a transferir em Outubro de 2012 pela Direção Regional de Educação do 
Centro, nos termos e para efeitos da Portaria n.º 268-B/2012, de 31 de Agosto -   
Aprovação, foi posto à votação, tendo sido aprovado com 26 votos a favor, 0 votos 
contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

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

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

desejando-vos um bom fim-de-semana e uma boa vindima. 
Muito boa noite a todos. 
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 
encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário: 
 
 


