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SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JUNHO DE 2012 

 
ATA 

 
Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 extraordinária de 25 de abril 

de 2012 e ordinária de 27 de abril 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 - Proposta de Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e 
Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara 
Municipal de Nelas - Postos de abastecimento de combustíveis nas redes viárias 
municipais � Aprovação; 

2.3 - Proposta de Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e 
Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara 
Municipal de Nelas � Postos de abastecimento de combustíveis nas redes viárias 
municipais � Alteração do valor das taxas municipais � Aprovação; 

2.4 - 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; 

2.5 - Análise e deliberação sobre o Regime Jurídico da Reorganização 
Administrativa Autárquica, nos termos da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária desta 

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

Vou dar, de imediato, a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos 
Santos, que irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e o registo das 
respetivas faltas. Faça favor.  
 

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

 
O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
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- Temos, até ao momento, um total de 26 presenças e 4 faltas. Faltam os 
Senhores Membros da Assembleia Rui Manuel Simões Costa e Aires Manuel Antunes 
dos Santos e os Senhores Presidentes de Junta Luís Manuel Abrantes Pinheiro e 
António Morais Amaral Rodrigues. 

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

passamos ao ponto 1.1 da Ordem de Trabalhos � Discussão e aprovação das atas das 
sessões extraordinária de 25 de abril de 2012 e ordinária de 27 de abril de 2012. 

Sobre a ata da sessão extraordinária de 25 de Abril de 2012, algum dos 
Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, vou pôr 
a ata de 25 de Abril de 2012 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi 
aprovada com 24 votos a favor e 2 abstenções.  

Passamos, de seguida, à ata da sessão ordinária de 27 de Abril de 2012. Algum 
dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre esta ata, usar da palavra? Uma 
vez que não, vou pôr, também, esta ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Foi aprovada com 25 votos a favor e 1 abstenção. 

Passamos, de seguida, para o ponto 1.2 � Leitura do Expediente que, como 
sempre, foi enviado a todos os Senhores Membros da Assembleia e vou, por isso, 
escusar-me a fazer a leitura do mesmo. 

 
(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 24/04/2012; 08/05/2012; 29/05/2012;  
- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Convocatória para a 

Assembleia Intermunicipal, dia 27 de abril de 2012, 18:00 horas, no Salão Polivalente 
da Banda Musical, na Vila de Penalva do Castelo;  

- Assembleia Distrital de Viseu � Convocatória para a sessão ordinária de 24 
de abril de 2012 � 16:00 horas � Eleição da Mesa;  

- Assembleia Distrital de Viseu � Convocatória para a sessão ordinária de 24 
de abril de 2012 � 16:30 horas � Sessão Ordinária de Abril; 

- Exemplar do Jornal do STAL;  
- FENPROF � Federação Nacional dos Professores � Constituição de grandes 

agrupamentos de escolas;  
- Dr. Manuel da Conceição Marques, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Nelas � Requer cópia do discurso público da Senhora Membro da Assembleia 
Municipal Dr.ª Alexandra Pinto, proferido na sessão extraordinária de 25 de abril de 
2012;  

- Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão � Envio de Relatório 
e Conta de Gerência do ano de 2011;  

- Grupo Parlamentar do Partido Ecologista �Os Verdes�, da Assembleia da 
República � Acusa receção e agradece o envio de moção sobre o projeto do mapa 
judiciário � Encerramento do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas;  
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- Assembleia Municipal de Mirandela � Convite para o seminário intitulado 
�As Assembleias Municipais e a Reforma do Poder Local�, dia 26 de maio de 2012, no 
Auditório Municipal de Mirandela;  

- Luis Manuel Abrantes Pinheiro � Presidente da Junta de Freguesia de Canas 
de Senhorim � Solicita justificação às faltas dadas às sessões extraordinária de 25 de 
Abril de 2012 e ordinária de 27 de abril de 2012;  

- Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire � Envio de convite para 
assistir à inauguração do Parque Urbano de Castro Daire, presidida por Sua Ex.ª o 
Senhor Presidente da República, dia 24 de junho de 2012;  

- Direção e Comando da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Nelas � Convite para estar presente e participar nas comemorações do 92.º 
aniversário daquela Associação;  

- Circular n.º 86/2012, datada de 13 de junho de 2012, da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses � XX Congresso extraordinário daquela Associação, a 
realizar no dia 29 de setembro de 2012, em Santarém;  

- Ofício n.º 1585, datado de 15 de junho de 2012, da Câmara Municipal de 
Nelas � Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;  

  
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício n.º 08/12, datado de 17 de abril de 2012, enviado ao Ex.m.º Senhor 

Secretário Geral da Mesa da Assembleia da República, em resposta a um requerimento 
do Grupo Parlamentar do CDS-PP; 

- Ofício n.º 09/12, datado de 30 de abril 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 27 de abril de 
2012; 

- Ofício n.º 10/12, datado de 19 de junho de 2012, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Entramos, assim, no ponto 1.3 da Ordem de Trabalhos � Assuntos diversos 

dos da �Ordem do Dia�, de interesse para o Município, que são informações, pedidos de 
esclarecimento, recomendações e outros. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, usar da palavra neste 
ponto? Solicitava a todos os Senhores Membros da Assembleia que pretendam, usar da 
palavra neste ponto, o favor de se inscreverem. 

Tem a palavra ao Senhor Membro da Assembleia António Cândido. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia António Cândido: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

              Senhora Presidente de Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Secretários, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
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O assunto que me traz aqui relaciona-se com os Santos Populares e as Marchas 
Populares. Antes de mais, quero enaltecer o trabalho desenvolvido pelos quatro Bairros, 
no caso, a Associação do Cimo do Povo, o Bairro da Igreja, a Associação do Paço e a 
Associação do Rossio que, mais uma vez, e mesmo com as contenções que todos 
conhecemos, conseguiram dar um magnífico espectáculo nestas festas populares. 

Este ano há a assinalar uma novidade que foi o aparecimento de uma marcha 
na Lapa do Lobo. Para além de enaltecer o trabalho dos quatro Bairros, deve-se elogiar, 
também, o contributo da marcha da Lapa do Lobo, sem esquecer o indispensável apoio 
da Câmara Municipal de Nelas.  

Também queria dizer aos Senhores Membros da Assembleia de que, tal como 
acontecera já no ano passado, a Associação do Cimo do Povo, do qual na altura era 
Presidente, foi convidada para ir a um Festival de Marchas Populares em Lagares da 
Beira, patrocinado pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Na ocasião fomos 
um pouco expectantes pois não sabíamos o que íamos encontrar, mas posso-vos dizer 
que se tratou de um espectáculo digno de ser visto. Este ano foram novamente 
convidados, parece-me que vai ser no próximo dia 7 de Julho e, ao mesmo tempo, 
parece que estão em negociações, já bem encaminhadas, com os empresários de 
hotelaria das Caldas da Felgueira para a realização de um Festival de Marchas 
Populares em que participem, nas Caldas da Felgueira, os quatro Bairros do nosso 
Concelho. Penso, também, que já convidaram a Marcha da Lapa do Lobo para integrar 
o referido Festival. 

Apelo-vos que, se poderem, desloquem-se a Lagares da Beira porque vale a 
pena assistir ao espectáculo em que participará uma Marcha do nosso Concelho, para 
além de outras seis do Concelho de Oliveira do Hospital. Não se esqueçam, também, de 
comparecer nas Caldas da Felgueira que, segundo me garantiram, a realização do 
espectáculo das Marchas será uma realidade.  

Para terminar, e uma vez mais, gostaria de enaltecer o trabalho dos quatro 
Bairros, mais a Marcha da Lapa do Lobo, pois deram-nos um lindo espectáculo, em 
estreita colaboração com a Câmara Municipal. Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia António Cândido. Espero que 

a Lapa do Lobo se mantenha com a sua Marcha, e que este seja o primeiro de muitos 
anos. Dou, de seguida, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. 
Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Carlos Colegas Membros da Assembleia Municipal. 
O assunto que me traz aqui é a questão das Escolas do Folhadal. Tive 

conhecimento, por edital, de que havia uma sessão de hasta pública prevista para a 
reunião da Câmara desta semana. Soube, também, que ocorreram algumas diligências 
de meus conterrâneos do Folhadal e gostava de ver a população do Folhadal 
devidamente esclarecida sobre este assunto, pois parece-me que existem algumas 
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dúvidas sobre os procedimentos que possam haver. Agradecia que me esclarecessem em 
tudo o que pudessem. 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 no Período Antes da 
Ordem do Dia? Uma vez que não, damos, assim, por encerrado o Período Antes da 
Ordem do Dia, assim como as inscrições do Público para o uso da palavra, conforme 
está referenciado no Regimento, no artigo 20.º, n.º 2. 

Passamos para o Período da Ordem do Dia. Ponto 2.1 � Informação da Senhora 
Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, nos termos da alínea e), do n.º 1, do 
art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro. 

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

 
Ex.mº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Membros da Assembleia 
De acordo com a alínea e), do n.º 1, do Art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de 
apresentar a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da atividade do Município, 
bem como a sua situação financeira, desde 27 de abril último até hoje.  
1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Arranjo do Largo da Igreja, em Aguieira, em colaboração com a Fábrica da 

Igreja e com a Junta de Freguesia;  
- 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;    
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- 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;  
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- 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;  
- 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: 
- Construção de passadeiras elevadas em Canas de Senhorim, em colaboração 

com a Junta de Freguesia;  
- Construção de cobertura na Associação das Carvalhas;  
- Construção de passadeiras elevadas na Freguesia de Agueira, em colaboração 

com a Junta de Freguesia;  
- Ampliação da rede de distribuição de água no Folhadal, junto à linha férrea;  
- Arranjo de passeios em Vale de Madeiros, em colaboração com a Junta de 

Freguesia;  



 7

- Remodelação da rede de esgotos na Av.ª Sá Carneiro, em Nelas;  
- Construção de redes de esgotos e pluviais no novo arruamento de acesso ao 

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim;  
- Terraplanagem para abertura de arruamentos na Zona Industrial de Canas de 

Senhorim;   
- Construção do muro de suporte de terras no Centro de Dia de Vilar Seco;  
- Terraplanagem nos terrenos anexos à Variante de Aguieira, conforme acordo 

expropriativo;  
- Transporte de terras, nos terrenos da Variante, em Nelas;  
- Rede de águas pluviais na Rua do Provincial, em Canas de Senhorim; 
 - Construção de redes de água, esgotos e pluviais no acesso ao Loteamento do 

Prado, em Vilar Seco;  
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
4) Informação financeira: 
Informo V.ªs Ex.ªs que em 31 de maio de 2012: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 507.013,76 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 3.197.170,14 euros, 

estando por pagar faturas de fornecedores desde o mês de novembro de 2010; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 1.054.386,60 euros. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vai usar da palavra, sobre este ponto, a Senhora Presidente da Câmara, Dra. 

Isaura Pedro. Faça favor. 
A Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura Pedro: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia. Não fiz nenhuma 

intervenção por escrito porque, sinceramente, não houve tempo, pois temos passado 
muito tempo em Lisboa a tratar de assuntos que todos vós conheceis. De qualquer 
maneira, queria aproveitar para deixar aqui algumas notas.  

Em primeiro lugar, quero subscrever as palavras do Senhor Membro da 
Assembleia António Cândido. O aparecimento de uma Marcha na Lapa do Lobo 
significa que o associativismo está vivo, está criativo e nota-se que tem futuro, pois 
aparecem, cada vez mais, crianças nas Marchas Populares. Os Bairros do nosso 
Concelho estão, uma vez mais, de parabéns. 

Queria, também, congratular os Bombeiros Voluntários de Nelas por mais um 
aniversário e pela digna cerimónia que apresentaram, desde o desfile, passando pela 
missa, até à homenagem aos Bombeiros já falecidos. Deixo-lhes aqui um agradecimento 
nosso e um louvor a todos eles, dizendo-lhes que podem contar sempre com a Câmara 
Municipal de Nelas, sobretudo no período que aí vem, pois aproxima-se a época dos 
incêndios. 

Gostaria de dar a informação à Assembleia de que, no Dia do Município, 
inaugurámos o Balcão Único. Trata-se de um serviço de grande utilidade para todos os 
munícipes, pois concentrámos todo o atendimento ao Público num Balcão Único. Os 
munícipes podem pedir as suas licenças, efectuar os pagamentos, com eficiência e 
eficácia. Este Balcão Único vai ser complementado com um Balcão Online para que os 
nossos utentes fiquem, ainda mais, a ganhar com este serviço.    
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Queria agradecer, em primeiro lugar, a todos os Membros da Assembleia que 
estiveram presentes na nossa sessão informativa sobre o Tribunal de Nelas e agradecer, 
também, a todos aqueles que nos acompanharam ontem a Lisboa, foram oitenta e seis, 
entre Eleitos Locais e alguns convidados, numa concentração muito bonita e em que 
podemos trocar impressões com colegas de Norte a Sul do País. Esta concentração não 
terminou tão bem como desejaríamos, pois não fomos recebidos pela Senhora Ministra 
da Justiça para lhe entregar, pessoalmente, o documento que tínhamos elaborado. Como 
a Senhora Ministra nos ameaçou com prisão, tivemos que entregar o documento ao 
porteiro para, depois lhe fazer chegar o respetivo documento. 

Devo dizer que falei com vários colegas Autarcas de Concelhos onde foi 
criada uma extensão judicial, tal qual como nós aqui em Nelas, e eles entenderam-na 
como uma meia vitória. No entanto, penso que essa solução é um insulto ao Concelho 
de Nelas. Nós não podemos ficar conformados com a transformação do nosso Tribunal 
em extensão judicial. Temos que ir até ao fim e lutar para manter aqui aquilo que temos, 
já que não querem pôr mais, ao menos que fiquemos com aquilo que nós temos. 

Devo dar uma informação aos Membros da Assembleia de que na véspera 
desta manifestação estivemos reunidos com o Chefe de Gabinete da Senhora Ministra e 
com o Director Geral da DGAJ, que formam um grupo de trabalho. Tínhamos agendado 
esta reunião, há uns dias atrás, e fomos chamados na véspera da manifestação. Aquilo 
que nós exigimos, e que nos foi prometido, á semelhança do que foi feito com outros 
Tribunais, é que deveriam ser corrigidos os erros que continuam a figurar no Ensaio. 
Um dos erros, em que nós levámos provas, são os recursos humanos, pois nós temos 
dois Juízes em permanência, dois Magistrados no Ministério Público e há um Juiz que 
vai duas vezes por semana a Fornos de Algodres, todavia na folha dos recursos 
humanos, Nelas continua, apenas, com seis ou sete Funcionários. Foi-nos prometido que 
tal diferença seria corrigida, bem como a realização de uma reunião, a ocorrer muito em 
breve, com o Conselho Superior de Magistratura porque há uma grande discrepância 
entre o número de processos do Ministério, que são 217 e o número que o Conselho 
Superior de Magistratura possui, que são 520 ou 530. Confio que confrontem esta 
discrepância tão grande de números e que se consiga manter o Tribunal aberto. 

Ontem viajou connosco, no autocarro, uma jornalista da Antena Um, o que 
significa que a comunicação social está a dar muita visibilidade a esta luta das 
Autarquias. Vê-se que reagem com espanto pelo facto de haver uma Ministra, ou um 
Secretário de Estado, que não reúnem com os Autarcas, o que é algo que nós não 
conseguimos compreender. A Senhora Ministra continua a dizer que esta luta é dos 
Autarcas e não é da população. Mas até parece que os Autarcas não são eleitos 
diretamente pela população e não estão legitimados, exatamente, pelas populações que 
os elegeram. Na reunião da véspera, ainda fomos ameaçados quando a Senhora Ministra 
nos mandou dizer que estávamos a falar alto e que nos punha na rua mas, felizmente, 
imperou o bom senso e saímos com alguma satisfação. Ontem assistimos a uma grande 
indignação de todos os presentes e pensamos que, o que está a acontecer, é inconcebível 
num Estado de Direito Democrático. Houve um grande grupo de alentejanos que 
começaram a dar uma grande dinâmica aquela manifestação e a certa altura já toda a 
gente gritava:� A luta continua e Ministra para a rua�. Foi difícil ver muitos Autarcas do 
PSD que, quando se trata de defender os seus Concelhos, põem a bandeira do Concelho 
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acima de qualquer bandeira partidária. É assim que deve ser, porque senão também não 
merecíamos a confiança das pessoas. 

Queria aqui deixar bem claro de que o Concelho está, para mim, sempre 
primeiro do que qualquer partido político, tal como o Senhor Primeiro-ministro diz que 
o País está primeiro, nós também achamos que o nosso Concelho está sempre primeiro 
que qualquer interesse político/partidário. É claro que somos solidários com o Governo 
nas políticas que achamos que estão a ser bem conduzidas, e com as quais concordamos, 
porém com esta política de desertificação do Interior não podemos, de forma nenhuma, 
concordar. Reparem que nos nove Concelhos do Distrito de Viseu, afectados por esta 
medida, há cerca de cem mil pessoas, o que significa que cerca de quarenta por cento da 
população vai ficar sem acesso à Justiça; são sempre os mais fracos que pagam estas 
facturas. Penso que o Governo tem que repensar estas políticas para o Interior.  

Quero dar uma informação aos Senhores Membros da Assembleia de que foi 
deliberado, por unanimidade, em reunião de Câmara, exactamente no dia da 
concentração, encerrarmos o edifício principal da Autarquia e colocarmos uma faixa 
negra. Nenhum dos utentes ficou prejudicado porque houve um prévio aviso às 
populações e, nas questões relacionados com os prazos, quando é por impedimento do 
Serviço, os assuntos podem ser tratados no dia seguinte. Os Funcionários ficaram a 
trabalhar e esta medida foi tomada, também, noutros Concelhos. Penso que tudo vale a 
pena para defendermos aquilo que é nosso. 

Sobre as Escolas do Folhadal, questão colocada pelo Senhor Membro da 
Assembleia Pedro Moreira, devo dizer de que houve um cidadão do Folhadal que 
remeteu um ofício à Câmara, solicitando a compra das duas Escolas, com o 
compromisso de que manteria a traça. Como sabem, as Escolas estão-se a degradar, pois 
estão encerradas, e como nós não tínhamos tido nenhuma proposta para aquelas Escolas, 
decidimos dar andamento ao procedimento normal. Falando, ainda, de Escolas, quero-
vos dizer de que houve uma proposta para a Escola do Pisão, houve uma para a Escola 
das Fontanheiras e houve outra para a Escola de Senhorim. Já que se falam de Escolas, 
devo-vos dizer de que para a Escola junto ao Cine-Teatro irá a Nelas Solidária, 
juntamente com os Serviços Veterinários, articulando com um programa de adopção de 
animais. O que pretendemos é que apareçam projectos para que as Escolas não se 
degradarem e que, à semelhança de outros Concelhos, as se possam vender. Gostava 
que as Escolas ficassem com alguma utilidade para a Comunidade.  

Relativamente ao Posto de Turismo, devo-vos dizer de que a aprovação do seu 
Regulamento foi levada a reunião de Câmara e virá aqui na próxima Assembleia. O 
edifício do Posto de Turismo, como sabem, é nosso e passámos a geri-lo. Também 
houve um projecto que achei muito interessante, porque várias pessoas do Folhadal e 
outras daqui de Nelas, invocaram que param cá muitos autocarros durante o Verão e não 
existe um ponto de venda de algo que se identifique com o Concelho. Logo após a 
aprovação do seu Regulamento, iremos convidar todos os artesãos e todas as pessoas 
que queiram expor os seus produtos, como compotas ou doces regionais, exibindo uma 
montra de tudo o que há do Concelho, como as rendas, os bordados e outras riquezas da 
nossa Terra. A contrapartida será, apenas, de que os expositores assegurem a abertura 
do Posto de Turismo ao fim-de-semana para não pagarmos horas extraordinárias. 

Obrigado.                                     
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura Pedro. Sobre a ida 

a Lisboa, queria esclarecer de que enviei a todos os Senhores Membros da Assembleia 
um e-mail a convocá-los para o efeito. 

Devo dizer que, na sequência das suas palavras, estou totalmente de acordo 
quanto ao louvor prestado aos Bombeiros. Quero, também, deixar um alerta para esta 
data com bastante significado. O dia 24 de Junho não é só o Dia dos Bombeiros; é 
também o nosso Feriado Municipal e os feriados municipais são de todos os munícipes. 
Deixou-me apreensivo quando, no momento em que a bandeira foi hasteada, reparei que 
poucos eram os representantes locais que estavam presentes. Penso que o Dia do 
Município deverá contar com a presença dos Eleitos Locais, pois é nossa obrigação 
lembrarmo-nos do Município, que é a terra onde nós nascemos, vivemos e queremos 
que os nossos filhos vivam. Há que meditar um pouco neste caso, em que não estiveram 
presentes vários Representantes Locais, porque eles são a representação de toda a 
Comunidade e se existe um Feriado Municipal, ele deve ser mesmo para comemorar o 
Município.  

Não querendo, de maneira nenhuma, apontar o dedo a ninguém, penso que o 
Dia do Município é de todos os Munícipes e deveremos fazer um esforço para nos 
deslocarmos, pelo menos ao hastear da bandeira e à parada dos Bombeiros em frente à 
Câmara Municipal. Trata-se de um dever de todos nós, enquanto representantes de todos 
os Munícipes do Concelho.  

Sobre este ponto, mais algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende 
usar da palavra?  

Uma vez que não, damos continuidade ao Período da Ordem do Dia. Ponto 2. 2 
- Proposta de Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da 
Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara Municipal de 
Nelas � Postos de abastecimento de combustíveis nas redes viárias municipais, para 
aprovação. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este ponto, usar 
da palavra? 

Uma vez que não, vou pôr o ponto 2.2 à votação. Ponto 2.2 � Proposta de 
Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da Fundamentação 
Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara Municipal de Nelas � Postos 
de abastecimento de combustíveis nas redes viárias municipais. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.2 � Proposta de Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais e Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais 
da Câmara Municipal de Nelas � Postos de abastecimento de combustíveis nas redes 
viárias municipais � Aprovação, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 26 
votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 
 

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

unanimidade. 
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Passamos, de seguida, ao ponto 2.3 � Proposta de Alteração do Regulamento e 
Tabela de Taxas Municipais e Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das 
Taxas Municipais da Câmara Municipal de Nelas � Postos de abastecimento de 
combustíveis nas redes viárias municipais � Alteração do valor das taxas municipais. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia, sobre este ponto, pretende usar 
da palavra?  

Uma vez que não, vamos pôr o ponto 2.3 à votação. Ponto 2.3 � Proposta de 
Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da Fundamentação 
Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara Municipal de Nelas � Postos 
de abastecimento de combustíveis nas redes viárias municipais � Alteração do valor das 
taxas municipais � Aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por 
unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.3 � Proposta de Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais e Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais 
da Câmara Municipal de Nelas � Postos de abastecimento de combustíveis nas redes 
viárias municipais � Alteração do valor das taxas municipais � 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, também, aprovada por 

unanimidade. 
São, neste momento, apenas 25 Membros da Assembleia, pois o Senhor 

Membro da Assembleia António Loureiro ausentou-se no momento da votação. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.4 � 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 pretende usar 
da palavra?  

Uma vez que não, vamos pôr, também, o ponto 2.4 à votação. Ponto 2.4 � 
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? Portanto, está aprovado com 24 votos a 
favor e 1 abstenção. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.4 � Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para 
assunção de compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 
24 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção. 

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

unanimidade. 



 12

Passamos, de seguida, ao ponto 2.5 � Análise e deliberação sobre o Regime 
Jurídico da Reorganização Administrativa Autárquica, nos termos da Lei n.º 22/2012, 
de 30 de Maio. 

Como os Senhores Membros da Assembleia sabem, a Lei foi enviada a todos 
os Senhores Membros da Assembleia, e ela própria diz-nos que temos 90 dias, após a 
sua publicação para efectuarmos a nossa pronúncia. A sua publicação foi a 30 de Maio, 
o que significa que teremos até 29 de Agosto, mas como não temos mais nenhuma 
Assembleia Ordinária, poderíamos aproveitar, já hoje, a nossa votação.  

Foi, também, enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia uma 
proposta, que foi aprovada, por unanimidade, na última reunião da Câmara Municipal, 
realizada no dia de 26 de Junho. Após a leitura dessa proposta, redigi, conjuntamente 
com os Senhores Secretários, mais seis pontos. Vou ler, na íntegra, a proposta da 
Assembleia Municipal que irá ser enviada à Senhora Presidente da Assembleia da 
República. Se os Senhores Membros da Assembleia quiserem, posteriormente, intervir 
para acrescentar mais alguma ideia, terão total liberdade para o fazer.  

Com referência ao ponto 2.5, da Ordem de Trabalhos, da sessão ordinária de 29 
de Junho de 2012, transcrevo, seguidamente, a proposta da Câmara Municipal, aprovada 
por unanimidade, na reunião ordinária pública de 26 de Junho de 2012 e acrescento 
outros tantos pontos. 

 
PROPOSTA 

 
A Lei 22/2012, de 30 de Maio, define o Regime Jurídico da Reorganização 

Territorial Autárquica, determinando o seu Art. 11.º a necessidade de pronúncia da 
Assembleia Municipal relativamente ao ordenamento territorial do respetivo Concelho. 

Em tais termos e, atendendo à conveniência de emissão de parecer para apoio e 
análise da Assembleia Municipal de Nelas, propõe-se que a Assembleia Municipal 
aprove o parecer que se segue.  

Considerando: 
1. As determinações do acordo de entendimento, entre o Governo português e a 

�Troika�, negociado pelo anterior Governo, que impõem a redução no número de 
Freguesias no País; 

2. As determinações da Lei em análise; 
3. A definição do Município de Nelas como Município de nível 3, nos termos e 

para os efeitos daquela Lei, conforme definido em anexo à mesma; 
4. A existência de dois lugares considerados urbanos no Anexo II da Lei, Nelas 

e Canas de Senhorim, que não são contíguos; 
5. Nos termos do n.º 1, do Art.º 6.º, da Lei, deveria o Município de Nelas sofrer 

uma redução no número de Freguesias correspondente a: 
a) 50% do número de Freguesias, cujo território se situe, total ou parcialmente 

no mesmo lugar urbano, ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos; no caso não 
existe qualquer Freguesia nestas condições;  

b) 25% do número das restantes Freguesias, no caso 9 (7 sem qualquer lugar 
urbano mais as duas Freguesias com lugares urbanos, por força do n.º 2, do Art.º 5.º), ou 
seja 2,25, número que poderia ser reduzido em 20% nos termos do art.º 7.º, o que 
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levaria, em última análise, à necessidade de reduzir em 2 o número de Freguesias 
existentes no Concelho. 

No entanto, atendendo que: 
1 - O poder Local Democrático é um instrumento fundamental para o 

desenvolvimento e elevação das condições de vida das populações, para a qualificação 
do território e para a promoção da coesão social, económica e cultural. 

2 - Os Municípios e as Freguesias são, assim, um pilar da própria organização 
democrática � constitucional do Estado, que prosseguem os interesses próprios das 
populações respetivas.  

3 - O papel desempenhado pelas Autarquias Locais é fundamental para uma 
efectiva prestação de serviços básicos às populações, contribuindo para que estas 
tenham uma resposta mais efectiva aos seus anseios, às suas preocupações e às suas 
necessidades. São fundamentais e essenciais para a coesão social, pois são os entes da 
administração pública mais próximos dos cidadãos, sendo receptores das suas 
dificuldades e a sua voz. 

4 - Portugal sofre um processo de desertificação acelerado, com o abandono de 
mais de três quartos do território e esta desertificação deve-se, acima de tudo, às 
medidas avulsas que, em vez de criarem condições de sedentarização, convidam as 
populações a saírem, pois ninguém pretende viver bem em locais onde não há serviços 
de proximidade. 

5 - Não é adequada a aplicação de fórmulas gerais para o território. As mesmas 
têm de assentar em espaços de identidade, em espaços reconhecidos pelos cidadãos e 
em territórios representativos das populações 

6 - Cada Município e as suas Freguesias são um caso diferente, com as suas 
especificidades próprias, com histórias e culturas diversas, que devem ser consideradas 
e respeitadas. 

7 � Assim, não existe no concelho de Nelas, nenhuma Freguesia, cuja pequena 
dimensão a distinga claramente das restantes (ao contrário do que acontece em muitas 
regiões do País em que existem Freguesias com número muitíssimo reduzido de 
habitantes, não sendo ainda raros os casos de Freguesias que funcionam com base em 
plenários de cidadãos eleitores); 

8 - As Freguesias do Concelho de Nelas, sem excepção, prestam um serviço de 
valor imensurável às populações, particularmente às mais desfavorecidas, desprotegidas 
e carenciadas; 

9 - A prossecução dos objetivos determinados na Lei em estudo, 
nomeadamente no seu art.º 2º, como sejam a Promoção da coesão territorial e do 
desenvolvimento local ou a melhoria dos serviços públicos de proximidade prestados 
pelas Freguesias às populações, só são possíveis no Concelho de Nelas, mantendo a 
actual estrutura de organização administrativa territorial assente em 9 Freguesias; 

10 � Atendendo, ainda, ao primeiro princípio que norteia o processo de 
Reorganização Territorial Autárquica, definidos no art.º 3.º da Lei, nomeadamente a 
Preservação da identidade histórica, cultural e social das comunidades locais, só será 
possível de observar mantendo a totalidade das 9 Freguesias actualmente existentes no 
Concelho; 
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11 - Considerando o visível desenvolvimento que todas as Freguesias 
alcançaram nos últimos anos, desenvolvimento que jamais teria ocorrido com tal 
celeridade, caso não tivessem alcançado o merecido estatuto de Freguesia; 

12 - Considerando, ainda, o papel de representação e valorização dos 
territórios, desempenhado pelos Exmos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia e demais 
eleitos para os órgãos dessas Freguesias; 

13 - Por último, atendendo à particular situação do Concelho de Nelas, cuja 
integridade territorial esteve recentemente em causa e cuja coesão foi possível graças ao 
trabalho de pacificação e investimento equilibrado da Câmara Municipal, trabalho esse 
que pode agora ser posto em causa pela aplicação de um princípio meramente aritmético 
e algo que transcende claramente a frieza e crueza das matemáticas. 

Face ao exposto, a pronúncia da Assembleia Municipal de Nelas, é de não se 
proceder ao agrupamento ou extinção de qualquer Freguesia no Concelho de Nelas. 

Esta pronúncia é apoiada pela Unidade Técnica a que se refere o Artº 13º d Lei, 
como conforme, atendendo às particulares características do concelho, já referidas e que 
assentam basicamente no facto de todas as Freguesias da área do Município terem mais 
de 600 habitantes (suplantando em 4 vezes o mínimo de 150 habitantes determinado) e 
de a coesão territorial do Município só poder ser mantida com esta opção. 

Nelas, 29 de Junho de 2012. 
Este foi o texto que foi aprovado, por unanimidade, na Câmara Municipal, na 

reunião de 26 de Junho e em que foi, apenas, complementado com aquele acréscimo que 
os Senhores Membros da Assembleia receberam. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, sobre este documento, 
usar da palavra? Uma vez que não, vamos pô-lo à votação. Ponto 2.5 � Análise e 
deliberação sobre o Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Autárquica, nos 
termos da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio.  

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

MINUTA DA ACTA 
O ponto 2.5 � Análise e deliberação sobre o Regime Jurídico da Reorganização 

Administrativa Autárquica, nos termos da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, foi posto à 
votação, 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. Vou dar, de seguida, a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Manuel Marques que nos irá prestar alguns esclarecimentos. Faça favor.  

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Peço desculpa por intervir sobre esta proposta, no entanto gostaria de 

esclarecer que se deve dizer que esta pronúncia deve ser apoiada, pois não se sabe se a 
Unidade Técnica a apoia ou não. Nós pedimos para que ela seja apoiada, mesmo no 
último parágrafo. Era uma correcção que deixaria.  
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara pelo esclarecimento que 

prestou. Dou, de seguida, a palavra à Senhora presidente da Câmara, Dra. Isaura Pedro. 
Faça favor. 

A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro: 
- Queria congratular-me e dar os parabéns à Assembleia Municipal pela 

aprovação, por unanimidade, desta deliberação, o que significa que estamos todos de 
acordo que no Concelho de Nelas se devem conservar as suas nove Freguesias, 
mantendo, com isso, a coesão territorial e social.  

Gostaria de fazer uma recomendação ao Senhor Presidente da Assembleia no 
sentido de esgotar o prazo, que vai até 28 de Agosto, e darmos a resposta mesmo no 
último dia do prazo que nos é concedido. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara. Compreendo a sua 

preocupação. Penso que se mandássemos, antecipadamente, poderíamos dar-lhes a 
veleidade de fazer uma análise exaustiva de tudo aquilo que aqui está vertido. 
Consideraremos três ou quatro dias antes do prazo terminar para se proceder ao seu 
envio. Foi apenas uma informação que pretendíamos dar e como já esgotámos o Período 
da Ordem do Dia, dou, assim, por encerrada esta sessão, agradecendo a todos a vossa 
presença e desejando-lhes um bom fim-de-semana.       

Muito boa noite a 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: 
 
 


