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SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE JUNHO DE 2010 
 

ACTA 
 
Aos dezoito dias do mês de Junho do ano de dois mil e dez, 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 actas das sessões extraordinária de 25 de Abril 

de 2010, ordinária de 30 de Abril de 2010 e extraordinária de 14 de Maio de 2010;   
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 actividade 

municipal, nos termos da alínea e), do nº.1, do artº. 53º., da Lei nº.169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.2 - Aprovar, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a proposta de 
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais 
Desfavorecidos;  

2.3 � Aprovar a lista de juízes sociais;  
2.4 - Aprovar a abertura de procedimentos concursais de recrutamento a tempo 

indeterminado previstos no mapa de pessoal de 2010, tendo em conta o disposto no 
artigo 23.º, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
 

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

por cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara, os Senhores Secretários, os 
Senhores Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, os Senhores 
Membros da Assembleia e o Público, aqui presente.  

Vou dar de seguida a palavra ao Senhor Segundo Secretário, Sr. Manuel dos 
Santos que irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia. Faça o favor.  

 
(A chamada dos Senhores Membros da Assembleia foi feita pelo Senhor 

Segundo Secretário Manuel dos Santos) 
 
O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
- Senhor Presidente, temos até ao momento, um total de 26 presenças e 4 faltas.  
Faltam os Senhores Membros da Assembleia Rui Manuel Simões Costa, 

Armando Carlos Costa Carvalho e Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves e o Senhor 
Presidente de Junta da Freguesia de Canas de Senhorim Luís Manuel Abrantes Pinheiro.  

 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Dando continuidade à Ordem de 
Trabalhos, passamos ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação das actas das sessões 
extraordinária de 25 de Abril de 2010, ordinária de 30 de Abril de 2010 e extraordinária 
de 14 de Maio de 2010. 

Sobre este ponto, e começando pela acta da sessão extraordinária de 25 de 
Abril de 2010, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra? 

Uma vez que não, vou pô-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Foi aprovada por unanimidade. 

Passamos à acta da sessão ordinária de 30 de Abril de 2010. Algum dos 
Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra?  

Uma vez que não, vou pô-la, também, à votação. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Foi, também, aprovada por unanimidade. 

Terceira e última acta, sendo esta a da sessão extraordinária de 14 de Maio de 
2010. Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  

Uma vez que não, vou colocá-la à votação. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Temos vinte e cinco votos a favor e uma abstenção.  

Passamos, assim, ao ponto 1.2 - Leitura do Expediente. Como habitualmente, 
neste ponto, vou escusar-me à leitura do mesmo, uma vez que foi endereçado a todos os 
Senhores Membros da Assembleia por via electrónica, mais concretamente por CD. 
Futuramente, para todos aqueles que têm correio electrónico e o desejem, será enviado 
dessa forma. Apenas usei o artigo do Regimento, que nós aqui aprovámos, em concreto 
o artigo n.º 14.º, que nos concede essa permissão, poupando-se, com essa medida um 
valor substancial.  
 

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

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 
 
- Câmara Municipal de Nelas � Envio de fotocópia das actas das reuniões 

ordinária de 20/04/2010; extraordinárias de 27/04/2010 e 05/05/2010 e ordinárias de 
11/05/2010; 25/05/2010;  

- Câmara Municipal de Nelas, Ofício n.º 2572, datado de 5 de Maio de 2010 � 
Pedido de convocação de sessão extraordinária;  

- Governador Civil do Distrito de Viseu � Convite para a sessão de 
apresentação da Iniciativa Emprego 2010;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP 
referente ao mês de Abril de 2010;  

- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim � Convite para a sessão de 
apresentação dos painéis da intervenção da Avaliação Externa das Escolas;    

- Fax n.º 106-347907/XI, datado de 30 de Abril de 2010, do Grupo Parlamentar 
�Os Verdes�, da Assembleia da República � Acusa recepção da moção, aprovada por 
esta Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária, realizada em 26 de Fevereiro de 
2010;  

- Membro da Assembleia, Eurico Augusto Ponces de Carvalho e Amaral � 
Informa não lhe ser possível estar presente na sessão extraordinária desta Assembleia 
Municipal, de 14 de Maio de 2010;  
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- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões � Envio de Relatório de 
Gestão e Prestação de Contas do exercício económico de 2009;  

- Exemplar da revista do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana;  
- Exemplar do jornal do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local; 
- Exemplar do jornal da Voz das Misericórdias;  
- Ofício n.º 2798/2010, datado de 18 de Maio de 2010, da Inspecção Geral da 

Administração Local � Inspecção Ordinária ao Município de Nelas;  
- Académico Basket Club de Nelas � Convite para estar presente na IX Gala de 

Pequenos Artistas, pelas 15 horas, dia 6 de Junho de 2010, Cine -Teatro de Nelas;  
- Câmara Municipal de Nelas � Convocatória para Conselho Municipal de 

Educação � 9 de Junho de 2010, pelas 14 horas e 30 minutos, Salão Nobre dos Paços do 
Concelho;  

- Real Associação de Viseu � Convite para participar no XVI Congresso 
Nacional da Causa Real � Viseu � 19 e 20 de Junho de 2010;  

- Ofício nº. 3096, datado de 08 de Junho de 2010, da Câmara Municipal de 
Nelas � Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;  

  
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
- Ofício n.º 08/10, datado de 03 de Maio de 2010, 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 30 de Abril de 
2010; 

- Ofício nº. 09/10, datado de 06 de Maio de 2010, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia Municipal, convocando-os para a sessão extraordinária, 
realizada em 14 de Maio de 2010;   

- Ofício nº. 10/10, datado de 10 de Maio de 2010, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia Municipal, em aditamento ao ofício enviado em 06 de Maio de 
2010;   

- Ofício n.º 11/10, datado de 17 de Maio de 2010, enviado à Exma. Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações 
tomadas na Sessão Extraordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 14 de 
Maio de 2010; 

- Ofício nº. 12/10, datado de 08 de Junho de 2010, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 

- Ofício n.º 13/10, datado de 08 de Junho de 2010, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, em aditamento ao Edital.  

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

interesse para o Município. Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, 
etc. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra? Vai usar 
da palavra o Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
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- Boa noite, Senhor Presidente,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Estimados Colegas Membros da Assembleia, 
Estimados Público. 
- O Grupo Parlamentar do PSD/CDS-PP apresenta, nesta Assembleia, a 

seguinte moção:   
A valorização de qualquer território passa, de forma essencial, pela valorização 

e reconhecimento da qualidade e valor distintivo dos seus produtos endógenos. 
Recentemente foram alguns produtos do Concelho de Nelas, reconhecidos com 
distinções em concursos internacionais de elevado prestígio. 

Assim, propõe-se, a atribuição de um Voto de Reconhecimento e Louvor:  
- À Quinta da Lapa, pela Medalha de Ouro atribuída ao seu Queijo da Serra da 

Estrela, no Concurso Internacional de Queijos de Montanha, na Suíça;  
- À Quinta do Carvalhão Torto, pelo prémio obtido no International Wine 

Challenge, em Inglaterra;  
- À Quinta da Fata, pela Medalha de Prata obtida pelo seu Vinho Tinto de 

2007, no Concurso Selezione del Sindaco, organizado pela Citá del Vino de Itália, em 
que participaram mais de 1.400 vinhos de todo o mundo;  

- À Cooperativa Agrícola de Nelas, pela Medalha de Prata obtida pelo seu 
Vinho Fernão Gonçalves, Reserva 2006, no mesmo concurso; 

- À Dão Sul/Global Wines, pela Medalha de Prata obtida pelo seu Vinho 
Cabriz, Reserva 2006, no mesmo concurso; 

- À Sociedade Fontes da Cunha, S.A., pela Medalha de Prata obtida pelo seu 
Vinho �Munda Branco 2008�, e muito especialmente, pelo elevado prestígio da 
Medalha de Ouro obtida pelo Vinho �Munda 2007�, no concurso já referido. 

O Concurso em causa é o único no Mundo, que premeia vinhos e os 
Municípios em que os mesmos são produzidos, recebendo o Município de Nelas 
agraciações idênticas aos vinhos que o representaram. Facto que reforça a afirmação de 
Nelas como �Coração do Dão� e como um dos mais importantes Concelhos vinhateiros 
do País, ao ser o Município não italiano com maior número de vinhos premiados. 

Importa aqui reconhecer o esforço de todos os produtores e agricultores que 
com o seu esforço elevam o nome de Nelas aos mais elevados patamares do 
reconhecimento internacional da excelência.  

Tenho dito. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. Temos, 

assim, uma moção apresentada pelo Grupo Parlamentar do PPD-PSD/CDS-PP nesta 
Assembleia Municipal. Antes de dar a palavra aos Senhores Membros da Assembleia 
inscritos, pergunto se sobre esta moção, algum dos Senhores Membros da Assembleia 
pretende usar da palavra? Uma vez que não, vou colocar a moção à votação. Quem vota 
contra? Quem se abstém? Está, assim, aprovada por unanimidade. 

Dou, agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Faça 
favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira: 
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- Boa noite, Senhor Presidente,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Estimados Colegas Membros da Assembleia, 
Estimados Público. 
Em virtude de ter tido conhecimento da intenção do Ministério da Educação, 

pela pessoa da Directora Regional de Educação, em encerrar quatro escolas no 
Concelho de Nelas, desvirtuando um pouco o que estava previsto, venho apresentar uma 
moção, em nome do Grupo Parlamentar do PPD-PSD/CDS-PP, sobre um tema de 
interesse geral e, por isso, gostava que fosse aprovada, na medida do possível, por todos 
os Senhores Membros desta Assembleia.  

Passo a citar:      
MOÇÃO 

A Assembleia Municipal de Nelas, reunida em sessão ordinária no dia 18 de 
Junho de 2010, vem repudiar a decisão unilateral, tomada pelo Governo do Partido 
Socialista, relativa ao encerramento de escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no 
Concelho de Nelas, nomeadamente as escolas de Moreira e Vila Ruiva, do 
Agrupamento de Escolas Fortunato de Almeida e as escolas de Vale de Madeiros e 
Póvoa de Santo António, do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. 

Consideramos tratar-se de uma atitude prepotente, tomada à revelia da 
Autarquia que é a entidade a quem foram atribuídas as competências da gestão do 
parque escolar do Ensino Básico e contra os superiores interesses das crianças e suas 
famílias. É, inclusive, uma medida contraditória para com a resolução do Conselho de 
Ministros, que salvaguarda o consentimento das Autarquias na decisão do encerramento 
de escolas, e para com a Carta Educativa aprovada e homologada pelo Ministério da 
Educação.  

Porque, se reconhecemos algumas necessidades e carências no nosso parque 
escolar, no qual o Município, nos últimos cinco anos, tanto tem investido para as 
diminuir e que vão concluir na construção de três novos Centros Educativos, dos quais 
um já se encontra em construção. Achamos que se trata de uma medida extemporânea 
porque não faz o menor sentido transferir crianças de escolas com carências, para outras 
em igual estado e sem condições para as receber. Há ainda as questões relativas aos 
transportes, que certamente terá de ser o Município a suportar os seus custos. 

Tudo isto sob a desculpa de um cego cálculo aritmético de alunos por turma, 
mas que achamos apenas tratar-se de uma medida economicista que visa a poupança de 
recursos em docentes do Ensino Básico, aliviando assim o Estado e sobrecarregando o 
Município, não tendo em conta a realidade actual do nosso Concelho. 

Achamos que se deve manter o compromisso, anteriormente estabelecido, entre 
o Governo, a Autarquia e a comunidade educativa, em que os encerramentos de escolas 
deverão, somente, se procederem aquando da conclusão dos novos Centros Educativos, 
para que possamos, assim, oferecer às nossas crianças uma melhor educação em todos 
os sentidos. 

Propõe-se que seja dado conhecimento destas razões ao Senhor Presidente da 
Assembleia da República, aos Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da 
República, ao Senhor Primeiro-Ministro e à Senhora Ministra da Educação e à DREC.  

Nelas, 18 de Junho de 2010.  
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A Assembleia Municipal.  
Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Sobre esta 

moção, apresentada pelo Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira, algum dos 
Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 

Uma vez que não, vou pô-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Temos uma abstenção e vinte e cinco votos a favor.  

Passo, agora, a palavra à Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto. 
Faça favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto:  
- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 
Exma. Senhora Presidente da Câmara, 
Exmos. Senhores Vereadores, 
Exmos. Senhores Membros da Assembleia, 
Exmo. Público aqui presente. 
Muito boa noite 
No passado fim-de-semana, de 15 e 16 de Maio, foi promovido pela 

Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo do Povo mais um passeio 
nocturno de veículos de todo o terreno. Iniciativa que já vai na sua quarta edição e que 
contou com a presença de centenas de participantes e visitantes à Vila de Nelas. Ao 
espectáculo dado no início deste evento, na Praça do Município, efectuado pelos 
participantes, acorreram inúmeras pessoas para se deliciarem com as exibições dos 
aficionados da modalidade. 

No fim-de-semana seguinte realizou-se o Passeio BTT que contou com mais de 
quinhentos participantes, organizado, também, pela Associação do Cimo do Povo, Dão 
Nelas e apoiado pela Câmara Municipal de Nelas. Os participantes trilharam todos os 
caminhos do nosso Concelho num harmonioso convívio que foi proporcionado pela 
Associação do Cimo do Povo. 

Quero, pois, deixar aqui uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal e 
às Juntas de Freguesia deste Concelho pela disponibilidade no apoio que deram a esta 
iniciativa; ao fazê-lo, estão a promover e a enaltecer o nosso Concelho. Este 
agradecimento é extensivo à Associação do Cimo do Povo, mentora deste projecto e 
que, mais uma vez, superou as expectativas, bem como a todos aqueles que 
contribuíram, afincadamente, para que esta iniciativa fosse possível. Nos tempos que 
correm é difícil encontrar Associações que, com parcos recursos, organizem eventos 
deste gabarito a nível nacional. Basta fazer uma incursão cibernauta pelos blogues da 
modalidade e poder-se-ão ver os inúmeros comentários positivos acerca do referido 
evento, bem como ao tratamento agradável de que foram alvo na sua passagem por 
Nelas, ao ponto de prometerem repetir a experiência. 

Fica, deste modo, registado o sucesso desta iniciativa e contamos que para o 
próximo ano se realize de novo este evento, que é dinamizador da nossa Terra e da 
nossa Região, permitindo um conhecimento mais alargado de todas as características 
típicas de que somos possuidores. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto. Devo dizer 

que gostei das suas palavras, pois é com atitudes e posturas como esta que se enaltece e 
promove a nossa Região. 

Dou agora a palavra ao Senhor Membro da Assembleia António Silva Liberato. 
O Senhor Membro da Assembleia António Liberato: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia, 

              Público aqui presente, 
Muito boa noite a todos. 
Como é sabido, vivemos no Interior de um País que é ostracizado, desigual e 

assimétrico. Mas nem por isso se deixam de registar vivos exemplos de sucesso e 
autênticas pedradas naquela tendência. No capítulo desportivo temos razões de sobeja 
para nos sentirmos de parabéns. 

Neste particular, refiro-me, concretamente, ao ABC de Nelas. Tem sido uma 
autêntica caravela amarela e preta, empunhando, no seu mastro, a bandeira do nosso 
Concelho e que tem navegado contra a maré da localização geográfica em que Nelas se 
encontra. Diz o povo, com sabedoria, que vale sempre a pena quando a alma não é 
pequena e a citação está aqui evidenciada. O ABC habituou-nos em estar, com 
regularidade, entre os melhores do País e, por isso, deve ser motivo de contentamento 
para todos nós. Perante tamanha grandeza, há óbvias razões para nos sentirmos, sem 
excepção, orgulhosos por este Concelho. 

O ABC tem apresentado colheitas de jovens de Nelas de superior qualidade e, 
no caso mais concreto e mais recente, essa colheita está patente na época passada, de 
2009, quando de sagraram Vice-campeões nacionais de Futsal em Juniores e nesta 
época, de 2010, quando conseguiram, para já, o mesmo galardão no escalão de Juvenis 
em Futsal. Nesta mesma época estiveram, também, entre as quatro melhores equipas de 
Andebol no escalão de Iniciados. Em duas épocas, três finais nacionais.  

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
Não se trata de uma mera coincidência. Este trajecto é merecedor de ser 

integrado numa moldura dourada, honrada e aplaudida por todos nós. O ABC já é, por 
mérito próprio, um ícone da Região Centro e a sua expressão extravasa as fronteiras do 
Distrito; é, mesmo, digno do nosso reconhecimento. 

Mas este êxito deve ser partilhado, pois representa, paralelamente, a adopção 
de uma política desportiva da Autarquia adequada e consertada para com o tecido 
associativo. Neste caso o apoio, que tem sido facultado ao ABC de Nelas, logístico e 
financeiro, obteve um brilhante retorno. 

Pelo exposto, a Bancada do PPD-PSD/CDS-PP congratula o ABC pelo que tem 
representado para o Concelho de Nelas. 

Para terminar, vou fazer uma alusão a um excerto de uma das letras das várias 
músicas do Sérgio Godinho: Nelenses, temos todos nós, por ti, ABC, um brilhozinho 
nos olhos. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
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- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia António Liberato. Após ouvir 
a palavra de todos os intervenientes nesta sessão, apetece-me dizer que o 
empreendedorismo e o associativismo do nosso Concelho estão para vingar; ao 
contrário daquilo que se passa em muitos outros Concelhos. É bom que se reconheça o 
quanto é importante haver empreendedores no nosso Concelho e haver pessoas com 
valor, pois, para nós são as pessoas que importam, são elas que estão em primeiro lugar.  

Passo, agora, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. 
Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Caros Colegas, 
Estimado Público. 
Hoje, como é do conhecimento público, faleceu o escritor José Saramago. Uma 

pessoa muito importante na cultura nacional e internacional e que teve sempre algumas 
dificuldades em passar a sua mensagem, embora a sua forma tenha sido, mundialmente, 
reconhecida. Muitas vezes é o que acontece na vida cultural de quem leva as coisas 
muito a sério e tem um percurso próprio. 

Penso que temos muitos �Josés Saramagos� em várias terras, em vários 
Concelhos e, também, em outros Países. Pessoas que foram, sempre, perseguidas e 
acabaram por falecer longe da sua pátria, mas sempre ligados às suas origens. 

Pelo acontecimento, propunha à Assembleia um Voto de Pesar em nome de 
José Saramago. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Penso que 

todos os Membros da Assembleia comungam das palavras que o Senhor Membro da 
Assembleia Aires dos Santos acabou de exprimir. Trata-se, acima de tudo, de uma 
figura pública portuguesa de prestígio que, entre outros prémios, ganhou um Prémio 
Nobel. 

Sobre o Voto de Pesar pela morte do Escritor José Saramago. Alguém pretende 
usar da palavra? Não. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está, assim, aprovado, 
por unanimidade, o Voto de Pesar pela morte do escritor José Saramago. 

Sobre este ponto, o ponto 1.3, no qual ainda nos encontramos, algum dos 
Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 

Como mais nenhum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da 
palavra, passamos para o Período da Ordem do Dia.  

Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, 
nos termos da alínea e), do nº.1, do artº. 53º., da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  
 

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

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
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Exmos. Senhores Membros da Assembleia 
De acordo com a alínea e), do nº. 1, do Artº. 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar 
a Vªs. Exªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 30 de Abril último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Pavimentação do Largo da Capela do Pisão; 
- Repavimentação da Rotunda da Vinha, em Nelas; 
- Ampliação das redes de água e esgotos na Póvoa de Santo António; 
- Beneficiação do caminho florestal Nelas � Urgeiriça;  
- Reconstrução de muro e águas pluviais na Rua Prof. Bidarra, nas Caldas da 

Felgueira; 
- Ampliação da rede de águas pluviais na estrada Santar � Carvalhal Redondo; 
- Beneficiação interior e exterior da sede da Junta de Freguesia de Santar; 
- Alargamento e beneficiação dos passeios na Rua Luís de Camões, em Nelas; 
- Construção de passeios na Av.ª Dr. Sá Carneiro, em Nelas; 
- Beneficiação da envolvente à rotunda da Biblioteca Municipal, em Nelas.   
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Pavimentação de parques de estacionamento à entrada de Moreira; 
- Rede pluvial e calcetamento no Largo do Pelourinho, em Vilar Seco;  
- Requalificação do Quartel da GNR, em Nelas; 
- Reparação da estrutura da cobertura do Mercado Municipal de Nelas; 
- Arranjos exteriores no Novo Cemitério de Nelas; 
- Arranjos diversos no Cine-Teatro de Nelas; 
- Remodelação da cozinha do Bar das Piscinas Municipais;  
- Requalificação da Estufa da Quinta da Cerca;  
- Monumento ao vinho, na Rotunda de Senhorim; 
- Construção de muros para construção da rotunda de Moreira; 
- Pavimentação de passeios na Av.ª dos Bombeiros Voluntários, em Canas de 

Senhorim;  
- Colocação da vedação do campo n.º 2 do Estádio Municipal de Nelas; 
- Pintura de vários arruamentos e passadeiras em Nelas; 
- Abertura de caminho de ligação ao Caminho da Adaúfa; 
- Construção de passeios na Av.ª 25 de Abril, em Santar;  
- Requalificação da Praceta António Lúcio, em Santar;  
- Alargamento do Caminho da Tapada, em Santar;  
- Requalificação do Largo do Carvalhedo, em Carvalhal Redondo;  
- Construção de passeios na Av.ª Vasco da Gama, em Carvalhal Redondo;  
- Construção de redes de esgotos, águas pluviais e passeios na saída de 

Carvalhal Redondo para Santar; 
- Limpezas das Escolas do Concelho;  
- Alargamento do Caminho do Moledo, em Nelas;  
- Construção do 3.º Campo do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Construção de infraestruturas na Rua de Ligação das Finanças à Rua de 

Senhorim; 
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- Construção de infraestruturas na ligação da E.N. n.º 234, à Radial da 
Urgeiriça;  

- Construção de adutora desde o novo reservatório de Vilar Seco até à Zona 
Industrial e Complexo Desportivo;  

- Alargamento e construção de caminhos agrícolas alternativos à rectificação 
da ex- E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  

- Requalificação do espaço em frente à sede do Rancho Folclórico �Rosas do 
Mondego�, em Vale de Madeiros;  

- Movimento de terras na Variante de Nelas;  
- Pavimentação do acesso às Oficinas Municipais;  
 - Construção de reservatório de abastecimento público de água, em Vilar Seco;  
- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  
- Drenagem das águas pluviais na Zona Industrial de Nelas;  
- Abertura da ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça;  
- 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; 
- Alargamento do Acesso à Igreja, em Senhorim; 
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Limpeza de bermas/taludes nas estradas municipais;  
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de:  
- Águas pluviais na Rua Luís de Camões, em Nelas; 
- Abastecimento de água bruta à firma Luso Finsa;  
- Ampliação de muro em granito na Quinta da Raposeira, em Canas de 

Senhorim;  
- Reconstrução de muro da Escola Primária do Folhadal;  
- Reconstrução de muro e passeio em Lapa do Lobo; 
- Requalificação dos balneários da nova feira de Carvalhal Redondo;  
- Pavimentação da área pedonal junto à Escola e Junta de Freguesia de 

Carvalhal Redondo;  
- Reposição de pavimentos interiores e caixilharias do edifício da Junta de 

Freguesia de Vilar Seco;  
- Limpeza/Manutenção da Estrada Canas de Senhorim/Caldas da Felgueira;  
- Requalificação da rotunda na Estrada Algerás � Carvalhal Redondo;  
- Requalificação do triângulo da Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas.    
- Construção de muros e colocação de argila nos passeios da Av.ª dos 

Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim; 
- Rede pluvial e rede eléctrica do Campo n.º 2, do Estádio Municipal de Nelas; 
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- Recuperação e ampliação da Capela do cemitério de Canas de Senhorim; 
- Construção de muros de suporte na Ex-E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
- Poda de árvores;  
- Construção de adutora para reforço do abastecimento de água a Vilar Seco, 

Senhorim e Zona Industrial de Nelas; 
- Construção de passeios na entrada de Moreira;  
- Pavimentação de passeios no Areal, em Nelas; 
- Quinta da Cerca - Construção da adutora de abastecimento de água potável;  
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais;  
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 31 de Maio de 2010: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 567.531,27 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 5.176.105,93 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Agosto de 2008; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 2.177.000,50 euros. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Uma vez que a Senhora Presidente da Câmara não irá usar da palavra, algum 

dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra sobre este ponto?  
Uma vez que não, passamos ao 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, a proposta de Regulamento Municipal para Atribuição de 
Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos.  

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende ser esclarecido ou 
pretende usar da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Manuel 
Borges. 

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, aqui presente. 
Quanto a este regulamento, que o li com atenção, penso que está, devidamente, 

fundamentado. Apenas queria fazer uma chamada de atenção, pois o artigo 9.º, nas 
alíneas g) e j), refere-se a Repartição de Finanças e, actualmente, a designação é Serviço 
de Finanças. Agradecia, se o entenderem, que procedessem a essa correcção. Obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. Este seu 

pedido de correcção fica registado e, por isso, alterar-se-á de Repartição de Finanças 
para Serviço de Finanças. 

Mais algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 
Uma vez que não, vamos colocar este ponto à votação. 

Ponto 2.2 - Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a proposta 
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de Regulamento Municipal para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais 
Desfavorecidos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

- O Ponto 2.2 - Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei 
nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
proposta de Regulamento Municipal para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos 
Sociais Desfavorecidos, 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 também. 
Passamos para o Ponto 2.3 � Aprovar a lista de Juízes Sociais. Como se trata 

de uma lista que inclui vários nomes, alguns presentes nesta Assembleia, vamos 
proceder à distribuição de papéis para que seja aprovada por voto secreto. No papel que 
vos será distribuído colocarão a palavra �sim�, (aprovo) ou a palavra �não� (discordo) 
ou mantê-lo-ão em branco (abstenção). Após contados os votos, a lista de Juízes Sociais 
foi aprovada com 22 votos a favor, 4 votos em branco e 0 votos contra. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.3 � Aprovar a lista de juízes sociais, foi posto à votação, tendo sido 
aprovado com 22 votos a favor, 0 votos contra e 4 abstenções. 

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

unanimidade. 
 Passamos, assim, para o ponto 2.4 - Aprovar a abertura de procedimentos 

concursais de recrutamento a tempo indeterminado previstos no mapa de pessoal de 
2010, tendo em conta o disposto no artigo 23.º, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril. 

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 
o favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges: 
- Mais uma vez boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Colegas e Público. 
O sentido de voto manifestado pela Bancada do Partido que represento não põe 

em causa a abertura de concursos, uma vez que já foi aprovada em Assembleia 
Municipal, mas a forma como limita o parecer. Penso que não é suficiente a informação 
dos Serviços, com o devido respeito que tenho pela Dr.ª Lucília, pois o parecer deveria 
ser mais aprofundado. 

Não basta só dizer que se impõe que há crescimento das competências da 
Câmara e que, por força dessa circunstância, obriga a um aumento do Mapa de Pessoal. 
Deve-se dizer qual é o aumento efectivo, em termos de custos, para além daquela Lei 
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que diz que em cada duas pessoas que se reformam só pode entrar uma. Tratando-se de 
um acréscimo do Mapa de Pessoal deveria ser dada informação à Assembleia o inerente 
montante do aumento dos custos. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. Para prestar 

esclarecimentos, vai usar da palavra o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Seixas. Faça favor. 
O Senhor Vereador Osvaldo Seixas: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Colegas Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Público presente. 
Gostaria de dizer que a obrigação deste assunto ser apresentado à Assembleia 

Municipal decorre da Lei. Está previsto numa Lei, que é muito recente, e que impõe que 
seja a Assembleia Municipal a pronunciar-se quando é que se pode abrir os concursos, 
sempre que seja para o quadro; se for por contrato a termo já não é obrigatório.  

Soubemos ontem, por informação, que a Associação Nacional de Municípios 
chegou a acordo com o Governo para que se evite estas dúvidas. Não fazia muito 
sentido, e causava alguns problemas, que de cada vez que se abrisse concursos, se 
verificasse tal procedimento. Ainda bem que se chegou a um acordo, pois vai deixar de 
ser obrigatório o procedimento que aqui trazemos hoje. 

Sobre a questão dos custos, percebo, compreendo e concordo. Penso que é 
importante que sempre que se abre um concurso, se deva verificar quais são os custos 
que lhe estão inerentes. No entanto, é bom que se diga, nós não estamos a autorizar a 
abertura de nenhum concurso. O que a informação diz é que, sempre que a Câmara 
quiser abrir um daqueles lugares que estão previstos no Mapa de Pessoal, pode fazê-lo 
sem passar pela Assembleia Municipal, porque já estão todos autorizados. Digo-o de 
uma forma genérica, pois acredito que dos lugares que estão no Mapa de Pessoal, uma 
grande parte grande nem vão ser abertos.  

Sempre que houver a abertura de um concurso, o seu procedimento passará 
pela reunião de Câmara, com informação dos custos e do cabimento. A nossa decisão 
foi no sentido de não incorrermos em nenhuma ilegalidade, enquanto a nova Lei não for 
publicada. Depois da nova lei ser publicada e se houver necessidade, entre o dia de hoje 
e a próxima Assembleia Municipal, em Setembro, de abrir algum concurso para o 
quadro, entendemos, por razões de prudência, só o podermos fazer perante a autorização 
da Assembleia Municipal. Será uma autorização genérica, pois não especificamos lugar 
a lugar.  

Todavia, como já disse, soubemos ontem e fomos informados oficialmente pela 
Associação Nacional de Municípios que já há acordo com o Governo no sentido de 
deixar de ser necessário o cumprimento desse requisito. Entende-se que a gestão de 
pessoal da Câmara é uma competência exclusiva da Presidente da Câmara, na Lei 5-A, 
não fazendo sentido que tenha que se tenha de expor à Assembleia Municipal a abertura 
de concursos para o quadro. 

Muito obrigado. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Osvaldo Seixas. Mais algum dos Senhores 

Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 
Uma vez que não, vamos pôr o ponto à votação. O Ponto 2.4 - Aprovar a 

abertura de procedimentos concursais de recrutamento a tempo indeterminado previstos 
no mapa de pessoal de 2010, tendo em conta o disposto no artigo 23.º, da Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 20 
votos a favor e 6 abstenções.      

 O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.4 - Aprovar a abertura de procedimentos concursais de recrutamento 
a tempo indeterminado previstos no mapa de pessoal de 2010, tendo em conta o 
disposto no artigo 23.º, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, foi posto à discussão, tendo 
sido aprovado com 20 votos a favor, 0 votos contra e 6 abstenções. 

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

unanimidade. 
Como não há nenhuma inscrição do Público, aqui presente, e não temos mais 

nenhum ponto na Ordem de Trabalhos dou por encerrada esta sessão, agradecendo a 
presença de todos. 

Um bom fim-de-semana e uma muito boa noite para todos.   
 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário: 

 
 
 


