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ATA N.º 23/2014 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM DOIS DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE  

 
---- Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas onze horas, a Câmara Municipal de Nelas, em 
reunião extraordinária, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Borges da Silva, estando presentes os Senhores Vereadores, Artur Jorge dos Santos Ferreira, 
Dr. Alexandre João Simões Borges, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr.ª Sofia Relvas 
Marques e Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves. --------------------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 1.786.190,21 � (um milhão setecentos e oitenta 
e seis mil cento e noventa euros e vinte e um cêntimos); - De operações não orçamentais: 
134.856,01 � (cento e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e seis euros e um cêntimo). --- 

 
MINUTO DE SILÊNCIO 

 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, declarou aberta a 
reunião extraordinária do dia 02 de dezembro de 2014 e mercê do infeliz acontecimento que 
todos os Senhores Vereadores conheciam, o falecimento do Senhor Dr. José Lopes Correia, 
ele, Senhor Presidente, sugeriu que fizessem, em memória dele, um minuto de silêncio antes 
de iniciarem esta reunião. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, foi feito um minuto de silêncio. ----------------------------------------------------------- 
(232/20141202)1 � PROPOSTAS DE ORÇAMENTO MUNICIPAL E DAS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO PARA 2015 � APROVAÇÃO 
---- Presente as Propostas de Orçamento Municipal e das Grandes Opções do Plano para 
2015, as quais ficam anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ----------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que a justificação para esta situação, tentando fazer um 
resumo do que está na base desta situação. Portanto, como os Senhores Vereadores estava a 
ver, foi-lhes distribuído um parecer da DGAL, no âmbito do Plano de Ajustamento 
Financeiro, que existe no Município de Nelas, tem que se pedir parecer à DGAL, 
particularmente por causa das regras do PAEL. Tem que pedir parecer à DGAL, que tem que 
o emitir no prazo de 30 dias e o parecer da DGAL vem com uma análise do Orçamento que o 
Executivo Municipal tinha previsto para 2015, analisado, como não podia deixar de ser, à luz 
do Plano de Ajustamento Financeiro, cujos mapas, em resumo, vêm nos anexos, em que tem 
valores previstos do Orçamento para 2015, que foi apresentado e valores previstos no Plano 
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de Ajustamento Financeiro para 2015, portanto, em termos de receitas correntes, em termos 
de receitas de capital, depois em termos de despesas correntes e em termos de despesas de 
capital. Em rigor e em resumo, diz o parecer que: -----------------------------------------------------
---- - 1 - A aquisição de bens de capital excede, em setecentos e trinta e oito mil euros, o 
montante previsto no PAF. --------------------------------------------------------------------------------
---- - 2 - O Município apresentou um Orçamento com uma previsão de receita e despesa 
superior à do PAF, em inobservância à nova regra de equilíbrio orçamental. ---------------------
---- - 3 - A previsão da receita proveniente da venda de bens de investimentos apresentado 
pelo Município não cumpre o artigo 253.º, da Lei do Orçamento, que diz que as receitas 
devem ser lançadas pela média obtida, em termos de execução orçamental, dos três últimos 
anos, e isto tinha a ver com aquela receita prevista da venda de terrenos e como não foram 
vendidos, em termos de execução, estava o valor inflacionado em cerca de cem mil euros. ----
---- O parecer diz também que novos investimentos, que tem a ver com a questão das etar,s, 
terá que haver, em termos de PPI, fica condicionado ao limite global fixado no PAF e também 
autorização dessa revisão. Por isso é que há aqui um ponto, também autorização para obras a 
executar no ano de 2015, para além do PAF. Portanto, em rigor, sugerem aqui que por estas 
duas questões fundamentais que é a questão do equilíbrio orçamental e da previsão das 
receitas com venda de bens de investimento, o Orçamento devia ser corrigido. Portanto, é essa 
correção que se traz a esta reunião de Câmara. O Executivo Municipal já tinha ideia de fazer, 
logo no início do ano, uma revisão orçamental por causa da nova etar de Nelas, que implica 
um investimento de um milhão de euros e uma parte não financiada de cento e cinquenta mil 
euros e que não estava previsto concretamente no PPI anterior. Houve evolução também 
concretamente ao processo de eficiência energética da CIM Dão Lafões de cento e poucos mil 
euros, que também já ia concretizar, que também não estava no PPI e também urgia inclui-lo 
para o Executivo Municipal poder aderir à candidatura da CIM. Também, mercê destas duas 
condicionantes, particularmente da etar de Nelas, tinha que se fazer uma alteração à lista de 
obras prevista no Plano de Ajustamento Financeiro, que está em vigor e que o Executivo 
Municipal tem que cumprir de acordo com as regras que lá estão. Portanto, a análise que a 
Direção Geral das Autarquias Locais faz é verificar se o Orçamento segue aqueles limites de 
despesa e agora com o constrangimento de uma nova regra de reequilíbrio orçamental que 
vem na nova Lei das Finanças Locais, que ainda impõe ao Executivo Municipal ainda mais 
contenção em termos de despesa corrente. Informou também a Câmara que se o Orçamento 
Municipal para 2015 for aprovado nesta reunião de Câmara extraordinária como o Executivo 
Municipal esperava, na próxima sexta-feira está já marcada uma reunião, às 15 horas, na 
Direção Geral das Autarquias Locais, para explicar o Orçamento, explicar as opções, e 
acelerar esse procedimento. O Senhor Presidente disse também à Câmara que, sem prejuízo 
de um procedimento que será efetuado oportunamente, o Executivo Municipal tem feito 
contactos com pessoas da especialidade, na área da Economia e Finanças, no sentido de 
fazerem uma revisão do Plano de Ajustamento Financeiro e porque se verificou isso agora no 
parecer da Direção Geral das Autarquias Locais, particularmente porque a previsão das 
despesas correntes que existe no Plano de Ajustamento Financeiro estão desfasadas da 
realidade da gestão municipal porque na época havia muitos montantes em dívida, portanto, 
estão subdimensionadas. Na época como havia montantes em dívida o limite máximo da 
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despesa corrente é inferior àquele que é o funcionamento normal da Câmara, ela tem que 
ocorrer. Além disso, em termos de despesas de capital e investimento, estava na altura a 
decorrer ainda a execução do Centro Educativo e, portanto, o investimento em obra está 
sobredimensionado por causa dessa razão. No mapa de obras e investimentos, algumas foram 
executadas, outras não foram, as prioridades, entretanto, mercê da nova gestão, é legítimo 
também que haja uma adaptação entre as prioridades de obras que estão identificadas no 
Plano de Ajustamento, no seu anexo, e os investimentos que é necessário fazer, 
particularmente com maior incidência na área ambiental, na área das etar,s. Entretanto, entrou 
em vigor a Lei 73/2013, que é a nova Lei das Finanças Locais, que alterou também uma série 
de critérios relativamente ao endividamento municipal, e manteve em vigor, não obstante o 
Decreto-Lei n.º 38, mas existem novas regras para o sobrendividamento que são diferentes da 
Lei das Finanças Locais existentes na altura em que foi aprovado o PAF, em que havia o 
Plano de Reestruturação e agora há o planeamento e a reestruturação da dívida com outros 
critérios. O Executivo Municipal vai fazer uma revisão do Plano de Ajustamento Financeiro, 
começar a prepará-lo, porque, entretanto, como se verificou na última reunião de Câmara, está 
a renegociar a dívida, portanto, está a decorrer já o prazo de 10 dias úteis para os bancos 
apresentarem propostas, se o fizerem, como o Executivo Municipal espera e tem indicação 
que isso pode acontecer, não tem, naturalmente, a garantia que isso vá acontecer, mas tem a 
esperança que isso possa acontecer. Se isso acontecer e em taxa de juro em condições de 
financiamento que os Senhores Vereadores viram que o Executivo Municipal baixou o prazo 
máximo de renegociação da dívida para o período de 14 anos, mesmo estando a dívida atual a 
médio e longo prazo com um período ainda maior, dava até 2030, viram que o Executivo 
Municipal baixou-a até julho de 2028, para permitir, no âmbito desta revisão do PAF, aplicar 
já as nova regras que só permitem, nos planos de saneamento, 14 anos de saneamento. Além 
disso, também, além da renegociação da dívida, também os critérios de amortização 
acelerados da dívida de médio e longo prazo, e que vão ter evolução em 2015, esperando o 
Executivo Municipal, em 2016, ter condições para encarar, no equilíbrio que é necessário 
existir e todos compreenderão que tem que existir, entre as oportunidades para o novo Quadro 
Comunitário de Apoio e também para as necessidades de funcionamento essencial do 
Município e também a questão de entrar dentro dos limites de endividamento que permite, a 
médio prazo, uma baixa dos impostos e taxas em termos municipais. Portanto, este equilíbrio 
que está a ser feito implica esta revisão do PAF que o Executivo Municipal está a analisar, 
seja discutido com a Direção Geral das Autarquias Locais. Por essas razões o Executivo 
Municipal está a apresentar à Câmara esta nova proposta de Orçamento Municipal que em 
rigor, a regra de equilíbrio orçamental, que está espelhada na nova Lei das Finanças Locais e 
que, portanto, o Executivo Municipal assume também algum risco e que vai discutir com a 
Direção Geral das Autarquias Locais. A nova Lei das Finanças Locais, no seu artigo 40.º, 
estabelece uma nova regra de equilíbrio orçamental para impedir o endividamento excessivo, 
para além dos constrangimentos da Lei dos Compromissos, e de outros, tem aqui uma regra 
nova, no artigo 40.º, que, no essencial diz que, as despesas correntes e portanto, os Senhores 
Vereadores podem ver no mapa anterior que foi enviado. Portanto, no Orçamento, em termos 
de resumo que foi enviado, esta nova regra do equilíbrio orçamental em que o parecer da 
DGAL insiste que é a seguinte, as despesas correntes somadas às amortizações médias da 
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dívida de médio e longo prazo de todos os anos e a nossa amortização média de toda a dívida 
de médio e longo prazo, a nossa amortização média é de um milhão e cinco mil euros, a 
despesa corrente projetada para o ano que vem somada a essa amortização media da dívida de 
médio e longo prazo não pode ser superior à receita corrente, o que não se verificava. 
Portanto, a receita corrente há-de ser, pelo menos igual, ou superior, a estas duas 
componentes, que obriga a ter uma despesa corrente inferior e ela há-de ser levada em linha 
de conta a amortização média dos empréstimos de médio e longo prazo. Isto tem 
constrangimentos evidentes para as Câmaras endividadas porque a dívida a médio e longo 
prazo conta para dois efeitos cumulativos que é, é considerada despesa de capital, portanto, 
não se podem realizar despesas de capital, despesas de investimento. Além disso, obriga, por 
via das despesas correntes, a virem abaixo das receitas correntes. Portanto, esta regra, 
manifestamente não era cumprida, aliás, está explicada no parecer da DGAL, portanto, 
tínhamos sete milhões seiscentos e trinta e cinco mil euros e tínhamos para a despesa corrente 
e para a despesa da amortização média de médio e longo prazo de oito milhões e quinhentos 
mil euros. Portanto, sete milhões e quinhentos mil euros e um milhão e quinhentos mil euros 
era manifestamente superior ao que estava de sete milhões e seiscentos e trinta e cinco mil 
euros que era o que estava previsto no mapa de resumo orçamental que os Senhores 
Vereadores vão ver pelas alterações que foram feitas que implicava este desequilíbrio. 
Portanto, o Executivo Municipal vai tentar aproveitar ainda, correndo um risco legalmente 
admissível, porque o exercício que passou a ser feito, como é fácil de perceber, o Executivo 
Municipal tem que reduzir as despesas correntes porque tem um elemento fixo que é são as 
amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo que é um elemento fixo e, 
portanto, das duas, três, ou as duas em conjunto tem que reduzir as despesas correntes, 
despesas correntes que têm as duas grandes rubricas que é Pessoal e Aquisição de Bens e 
Serviços, ou aumentar as receitas correntes. Portanto, o Executivo Municipal atuou nos dois 
fatores, nos dois vetores, aproveitando a regra do n.º 3, do artigo 40.º, que nos diz que o 
resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente, deduzidas as amortizações, pode 
registar em determinado ano, um valor negativo inferior a 5% das receitas correntes totais, o 
qual é obrigatoriamente compensado no exercício seguinte, portanto, o n.º 3 permite uma 
folga de 3% e o Executivo Municipal vai explicar à DGAL que uma vez que vai rever o Plano 
de Ajustamento Financeiro e uma vez que as despesas correntes prevista no PAF estão 
subdimensionadas face à realidade existente na altura, o Executivo Municipal vai tentar fazer 
um ajustamento no sentido de adequar esta realidade, que era o abaixamento das despesas 
com Pessoal, que se verifica, mas isso tem como contrapartida algum aumento das despesas 
com a Aquisição de Bens e Serviços, que são inevitáveis, como também todos os Senhores 
Vereadores compreenderão. Portanto, utilizando este n.º 3, que permite esta folga, se os 
Senhores Vereadores fizerem esta equação, a regra do equilíbrio orçamental, agora nas 
correntes estão despesas de oito milhões e cinco mil euros, números redondos, e nas receitas, 
nas despesas correntes estão sete milhões cento e oitenta e cinco mil euros, o que teve um 
abaixamento de mais de trezentos e cinquenta mil euros, já iam ver em quê, o que somado a 
um milhão e cinco mil euros dá o total da despesa corrente e o montante da amortização 
média da dívida a medio e longo prazo, oito milhões cento e noventa e um mil euros, o que 
significa um excesso ainda da regra do equilíbrio orçamental de 2,4%, mas como o Executivo 
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Municipal tem ainda uma margem de 5% era uma violência estar a baixar ainda mais a 
variável, ou a aumentar, porque também não tem margem para subir as despesas correntes, já 
iam ver que a subiram em cerca de duzentos mil euros baseados no aumento do IMI, mas 
baixar mais as despesas correntes era colocar em risco a própria Câmara já em janeiro porque 
baixando muito as despesas correntes, depois, evidentemente que o Executivo Municipal não 
podia cumprir os encargos da dívida e do funcionamento da Câmara. Portanto, isto foi o que 
foi possível baixar, aumentou-se, no lado da receita, à volta de duzentos e tal mil euros, e 
baixou-se nas despesas correntes e em que variáveis, portanto, vão correr este risco de um 
excesso ainda de um excesso desta regra do equilíbrio baseado no n.º 3, que tem aqui uma 
folga de 5%, e o Executivo Municipal vai insistir com a DGAL no sentido de permitir isso. 
portanto, dá 2,4% do excesso. Há alterações relativamente ao Orçamento anterior. Assim, 
temos aqui uma previsão que está espelhada, portanto, o mapa das obras, que será discutido 
mais à frente, implica também este processo, que são as etar,s, a eficiência energética e a 
criação de faixas de gestão de combustível, que não estavam previstas e o Executivo 
Municipal vai pedir à DGAL para as poder realizar em 2015, implica também já Fundos 
Comunitários, que estão associados. Como o Senhor Presidente já tinha dito, na próxima 
sexta-feira está marcada a reunião na DGAL. Entretanto, o Executivo Municipal tirou do site 
da Câmara Municipal para poder aumentar a receita que estava, como os Senhores Vereadores 
podiam ver no mapa anterior, do IMI, em um milhão e setecentos mil euros, uma vez que está 
na Autoridade Tributária uma previsão de receita, neste ano, no Município de Nelas, de um 
milhão novecentos e três mil euros de IMI. Com base nisso o Executivo Municipal aumentou 
em duzentos mil euros a previsão de receita própria do IMI. Isto com base no mapa que se tira 
do site do Serviço de Finanças. Adequou as rubricas do Fundo de Equilíbrio Financeiro, do 
Fundo Social Municipal e na participação fixa no IRS, porque o Executivo Municipal já tem a 
comunicação da DGAL em que a Câmara Municipal de Nelas vai ter do FEF quatro milhões 
duzentos e quarenta e cinco mil euros, do Fundo Social Municipal, duzentos e sessenta e 
quatro mil euros. Achava que este mapa já o tinha trazido noutra reunião de Câmara. E da 
participação fixa em IRS, trezentos e cinquenta e um mil euros. Isto implica que vai haver um 
aumento, achava que era isso que era transmitido, um aumento de duzentos e poucos mil 
euros, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e oitenta e cinco euros, que obrigatoriamente 
são para contribuição do Fundo de Apoio Municipal, portanto, vem consignada a isto, ou à 
redução do endividamento de médio e longo prazo. Portanto, com base nisto, o Executivo 
Municipal adequou também, quer a receita corrente, e de capital, e houve, nessa perspetiva, 
algumas alterações. Como os Senhores Vereadores podiam ver no ponto 0901, na página 
quatro, logo no início, onde estava previsto antes o montante de cento e cinquenta mil euros, 
agora estão trinta e oito mil euros, portanto, é a média dos últimos três anos nas sociedades e 
quase sociedades não financeiras, por causa daquela questão de só poder lançar como receita a 
média, que é uma regra que vem no Orçamento de Estado, dos últimos três anos. Tem que se 
fazer também uma revisão ao PAF porque, fruto do Plano de Ajustamento que o Executivo 
Municipal tem em vigor, e por estarmos no PAEL, nível 1, e também transmitir aos Senhores 
Vereadores que a opção do Executivo Municipal para amortização extraordinária e de que 
mais à frente o Senhor Presidente falará nisso quando for na revisão do Orçamento que se vai 
fazer para este ano de 2014, o Executivo Municipal está obrigado a fazer uma amortização 
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extraordinária de trezentos e cinquenta e tal mil euros, arredondaram para trezentos e sessenta 
mil euros, que o Executivo Municipal podia fazer em qualquer empréstimo a médio e longo 
prazo, mas que pelas contas, que depois já vai explicar, o Executivo Municipal vai optar por 
fazer essa amortização extraordinária no empréstimo do Ministério das Finanças, portanto, no 
PAEL, porque tem uma regra, impõe uma regra, impõe obrigatoriamente até maiores 
restrições a adesão ao PAEL do que o próprio Plano de Reestruturação que tem regras mais 
apertadas e o facto de ser nível 1, ou Programa 1, também regras muito apertadas. Mas o 
Plano de Reequilíbrio Financeiro, que está em vigor, implica que o Executivo Municipal 
esteja fixado a uma limitação de despesa de investimento cujo financiamento deve ser 
limitado ao valor global da receita de capital do FEF. Assim, o Executivo Municipal avançou 
com a distribuição do FEF, 60/40, porque senão não teria um milhão seiscentos e noventa e 
oito mil euros para investir, que é o limite do Executivo Municipal, por causa do Plano de 
Ajustamento Financeiro, e poder com capitais próprios fazer investimentos e se fosse 10% 
este valor vinha, para aí, para oitocentos mil euros. Portanto, este contratempo resultante da 
DGAL também resultou muito do facto de em junho passado o Executivo Municipal ter 
comunicado à Direção Geral das Autarquias Locais que queria distribuir o FEF, 40% para 
despesas de investimento e 60% para despesas correntes e não 90% para despesas correntes 
como o Executivo Municipal podia fazer. Como os Senhores Vereadores podiam ver no mapa 
resumo, presente nesta reunião de Câmara, quanto mais o Executivo Municipal gastar em 
despesas de investimento, mais prepara o futuro, menos gasta em despesa corrente, que é 
importante para manter o funcionamento da Câmara, mas relativamente ao efeito 
multiplicador, os Senhores Vereadores podiam ver nas despesas, com este novo Orçamento, 
as despesas correntes passam para 62,3% e as despesas de capital passam para 37,7%, o que 
significa que o Executivo Municipal tem um orçamento que quase atinge 40% de despesas de 
capital apesar dos constrangimentos orçamentais, fruto também muito do financiamento 
externo, de fundos comunitários que o Executivo Municipal vai ter, naturalmente. Com 
fundos próprios o Executivo Municipal estaria limitado a um milhão e seiscentos mil euros 
num Orçamento de dez milhões de euros que, manifestamente é, vinte e tal por cento, quinze 
pro cento, dezasseis por cento. Portanto, o Senhor Presidente queria dar conta à Câmara desta 
situação. Ao nível da receita as alterações fundamentais foram as atrás descritas. ----------------
---- Em termos da despesa, os Senhores Vereadores podiam ver no mapa resumo de despesa 
por classificação económica. Houve uma pequena redução nas despesas com Pessoal, teve 
que se fazer este exercício de baixar as despesas correntes, rateando um bocadinho de 
despesas correntes em todas os setores. Este exercício vai obrigar a baixar as despesas 
correntes em todos os setores. Houve um abaixamento na Aquisição de Bens e Serviços, que 
estava previsto dois milhões novecentos e vinte e sete mil euros, que é o ponto dois do resumo 
de classificação económica. O resumo das despesas com Pessoal mantém-se, mais ou menos, 
no que estava no Orçamento anterior, três milhões e trinta e sete mil euros, achava que no 
outro Orçamento estava três milhões e trinta e nove mil euros. Mas onde o Executivo 
Municipal fez um esforço para baixar a despesa corrente é na Aquisição de Bens e Serviços, 
que passou de dois milhões novecentos e vinte e sete mil euros para dois milhões seiscentos e 
cinquenta e três mil euros. Portanto, na Aquisição de Bens, passou-se de um milhão 
seiscentos e noventa e três mil euros passou para um milhão cento e trinta e nove mil euros e 
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na Aquisição de Serviços de um milhão setecentos e trinta e seis mil euros para um milhão 
quinhentos e catorze mil euros. O Executivo Municipal baixou também, particularmente, os 
Encargos com Instalações, que é a rubrica 0201 também de setecentos e noventa mil euros 
para seiscentos e catorze mil euros. O Executivo Municipal vai sustentar esta previsão, se bem 
que para a DGAL o que o Executivo Municipal precisa de justificar bem é a receita, porque a 
despesa, pode lá pôr a despesa que quiser porque se obriga a cumpri-la. Nesta diferença de 
setecentos e noventa mil euros para seiscentos e catorze mil euros vem já a perspetiva do 
Executivo Municipal ter um abaixamento do preço da energia elétrica de 12,5% porque na 
CIM Dão Lafões o concurso internacional de fornecimento de energia elétrica para os 14 
Municípios vai implicar visto que no dia seguinte a este reunião de Câmara vão ser abertas e 
feitas as análises das propostas e, eventualmente feita a adjudicação e a CIM Dão Lafões já 
comunicou ao Município de Nelas que a energia elétrica no próximo ano de 2015 vai baixar 
cerca de 12,5%, o que permite ao Executivo Municipal baixar esta despesa, com segurança, 
de setecentos e noventa mil euros para seiscentos e catorze mil euros. -----------------------------
---- Portanto, em matéria de endividamento a médio e longo prazo, o mapa mantem-se, sendo 
certo que depois o Executivo Municipal vai ter que amortizar extraordinariamente uma dívida 
no montante de trezentos e sessenta mil euros e em princípio, o Executivo Municipal vai fazê-
lo no Programa de Regulação Extraordinária de Dívidas do Estado e a dívida que estaria em 
2015 em um milhão quatrocentos e setenta e dois mil euros passaria para, ainda mais um 
bocadinho porque depois tem a montante reflexos, passará a estar em um milhão cento e vinte 
mil euros e o nível de endividamento, no final de 2015, estará, não nos doze milhões 
quinhentos e oito mil euros mas nos doze milhões cento e quarenta e oito mil euros. ------------
---- Ao nível das Grandes Opções do Plano houve um reforço em software por causa do 
processo de modernização administrativa, passou de quinhentos euros para dezasseis mil 
euros, portanto, é o ponto 01111, logo no princípio das Grandes Opções do Plano. O resto 
manteve-se tudo igual. Só houve alteração no ponto 02 - Saneamento, em que foi incluída a 
terceira etar de Nelas e a etar de Canas de Senhorim, que também, como os Senhores 
Vereadores sabiam, foi aberto um Programa no POVT, no montante de três milhões de euros, 
onde o Município de Nelas está incluído, conjuntamente com outros Municípios e, portanto, o 
Executivo Municipal já se candidatou ao concurso e já está na plataforma. Um Senhor Eng.º 
vai apresentar os projetos ao Executivo Municipal, portanto, está tudo a correr bem e o total 
de um milhão de euros com financiamento garantido. Portanto, o Executivo Municipal tem 
indicação do aceitamento do financiamento até um milhão de euros, mas o ajustamento disto, 
o Executivo Municipal vai tentar naturalmente, melhorando as condutas e etc., aproveitar este 
financiamento máximo. Em termos de Grandes Opções do Plano, depois também no ponto 
três, o Executivo Municipal tem lançada a criação das faixas de gestão de combustíveis nos 
espaços florestais, mas como não foi ainda aprovado o financiamento inscreveu-se a verba de 
duzentos e cinquenta e nove mil euros para 2015, financiamento a definir se for aprovado e o 
restante financiamento nos anos posteriores. O Executivo Municipal incluiu também na 
rubrica 03 � Indústria e Energia, Processo de Eficiência Energética, no valor de cento e vinte 
e quatro mil euros, portanto, nas Grandes Opções do Plano, também com um total de 
investimento e com financiamento garantido, assim, informou a CIM Dão Lafões. --------------
---- Depois, relativamente ao Plano Plurianual de Investimentos, estas Grandes Opções do 
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Plano para 2015, o resto depois mantém-se em termos de opções por gastos na compra de 
terrenos para indústria, na delegação de competências. A alteração que houve foi naquilo que 
o Senhor Presidente tinha acabado de evidenciar, para dar, de facto, este equilíbrio que o 
Executivo Municipal vai discutir com a DGAL na próxima sexta-feira, deste ajustamento em 
que baixou as despesas correntes em trezentos e quinze mil euros e aumentou as receitas 
correntes em duzentos mil euros, números redondos, justificado na previsão do aumento da 
receita do IMI. Depois, em termos de equilíbrio orçamental, para não haver um Orçamento 
desequilibrado, que depois em termos de execução não há problema nenhum em haver mais 
receitas. Se houver receitas, o Executivo Municipal, ou faz uma revisão orçamental, ou faz 
uma alteração orçamental, conforme for permitido. Portanto, faz-se uma gestão em termos de 
receitas de capital no sentido do Orçamento ser equilibrado, se bem que o Executivo 
Municipal tem a expetativa de ter uma receita de capital muito superior a três milhões 
quinhentos e trinta e dois mil euros porque só pôs o montante necessário para dar o equilíbrio 
orçamental e depois será um problema de execução orçamental. O Senhor Presidente esperava 
ter feito um resumo do essencial das alterações e se souber e poder, particularmente, se 
souber, poder pode, esclarecer os Senhores Vereadores relativamente a outros pormenores que 
tenham dúvida ele estava à disposição relativamente a este assunto. Portanto, em rigor, será a 
aprovação de um novo Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano para 2015. ----------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que da explicação dada pelo 
Senhor Presidente, ficou esclarecido. Portanto, vê-se, realmente, que vem da necessidade do 
ajustar o Orçamento aquilo que a DGAL também pretende. Ficava também contente, nos 
termos do parecer da DGAL, que esta situação pode acabar no prazo de cinco anos, segundo 
eles dizem. Esperava bem que nem cheguem a ser necessários esses cinco anos. No entanto, 
ressalvava duas ou três coisas que o Senhor Presidente disse, portanto, a realização do PAF, 
do Plano de Assistência Financeira que foi já levantado várias vezes pelos Senhores 
Vereadores da Oposição essa situação. Achava que era importante e ainda bem que a Câmara 
Municipal está a caminhar nesse sentido, independentemente depois de tudo que vier a seguir, 
achava que era importante fazer essa revisão. Fruto daquilo que o Senhor Presidente disse, 
portanto, era essa situação, tudo aquilo que foi feito no Plano de Assistência Financeira era a 
necessidade do momento e tudo aquilo que tinha a Câmara anterior para fazer. Muitas vezes a 
Câmara anterior ficou condicionada a determinados pressupostos que não podia fugir e foi 
assim que foi feito. A nova Lei das Finanças Locais vem alterar algumas situações nisso e 
também prevê algumas situações que anteriormente eram previstas mas agora com critérios 
mais definidos. Na amortização da revisão dos créditos também era a favor daquilo que o 
Senhor Presidente disse, achava que era importante não só por aquilo que está na lei, mas 
também porque é onde os custos dos empréstimos estão mais acentuados, em termos de 
spreads e de custos. Se for possível amortizar, naturalmente, será esse até porque também 
liberta o Município de Nelas do PAEL. Só fica um bocado preocupado, embora também não 
se possa fugir disso, pois segundo a DGAL diz, nas despesas correntes e de capital, não vá 
ficar a Câmara também asfixiada nas despesas correntes e não conseguir executar algumas 
situações na organização, que sejam necessárias. Era só essa preocupação, mas achava que era 
o que vinha também no parecer da DGAL, que entende que é assim. Era só nesse sentido. A 
sua votação e achava que era a votação da Oposição era no sentido da que vem sendo 
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anteriormente é que um documento da Câmara Municipal, que foi bem explicado nesta 
reunião de Câmara o que é que se pretende e achava que era para executar. Os Senhores 
Vereadores da Oposição teriam, naturalmente, outras opções, mas isso não estava em causa 
naquele momento, era aquele Orçamento. É nesse sentido que vão votá-lo. -----------------------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos favoráveis, do Senhor Presidente da 
Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, e dos Senhores Vereadores, Dr. Alexandre João 
Simões Borges e Dr.ª Sofia Relvas Marques, e três abstenções, dos Senhores Vereadores, 
Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr.ª Rita Alexandra 
Brito Ferreira Cardoso das Neves, aprovar estas novas Propostas do Orçamento Municipal e 
das Grandes Opções do Plano para 2015, devendo este assunto ser presente à próxima sessão 
da Assembleia Municipal, nos termos das declarações de voto que passam a enunciar. ---------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que a sua declaração de 
voto ia no sentido do documento em aprovação ser um documento técnico bem elaborado 
pelos Serviços. No entanto, por também ser um documento político que evidencia a gestão do 
Executivo Municipal leva-o a abster-se, ou levou-o a abster-se. -------------------------------------
---- O Senhor Presidente ditou para a ata que a declaração de voto dos Senhores Vereadores 
Artur Jorge Santos Ferreira e Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves dão por 
suas as palavras da declaração de voto do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(233/20141202)2 � REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO, DE 2014 � APROVAÇÃO 
---- Presente a 1.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções do Plano, de 2014, a 
qual fica anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. -------------------------------- 
---- O Senhor Presidente afirmou que a justificação para esta revisão era no sentido do 
Executivo Municipal precisar, fruto daquilo que, ele, Senhor Presidente, já tinha referenciado 
que o Plano de Ajustamento Financeiro tinha subdimensionada a despesa corrente fruto das 
vicissitudes que existiam na altura em que foi elaborado que tem implicado um grande 
esforço financeiro neste exercício e, portanto, o Executivo Municipal está obrigado, por força 
de uma norma do Orçamento de Estado em amortizar extraordinariamente um empréstimo 
valor de trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e nove euros, mais seis 
cêntimos, fazer uma amortização extraordinária do empréstimo. O que ele, Senhor Presidente, 
estava a propor era um aumento da receita no montante equivalente ao IMI, que é, como se 
viu no documento que tinha referenciado anteriormente, vai haver um aumento da receita de 
IMI e, portanto, o que se projeta nesta reunião é, de facto, um aumento, uma revisão 
orçamental no valor de trezentos e sessenta mil euros que permite pagar a amortização. Ao 
nível da receita corrente é trezentos e sessenta mil euros e vai para uma despesa de capital de 
trezentos e sessenta mil euros, portanto, que o Executivo Municipal, uma precisão ao que o 
Senhor Vereador Artur Jorge Ferreira disse, não é a dívida a médio e longo prazo do PAF que 
tem uma taxa de juro, ou um spread mais elevado, é a dívida da Caixa Geral de Depósitos e 
do BCP. Mas o Executivo Municipal vai amortizar, fez a conta neste pressuposto de que a 
renegociação do empréstimo com a Caixa Geral de Depósitos e com o BCP, se entrar em 
vigor em maio, que é o previsível, vêm agora as propostas, abertura das propostas, pedir 
autorização ao Tribunal de Contas, assinatura dos contratos de financiamento. Portanto, lá 
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para maio o Executivo Municipal terá o financiamento. Portanto, isso implica um custo para o 
Município de cerca de oito mil euros no juro que se vai continuar a pagar por estes quatro 
meses dos doze. Mas uma vez que o Plano de Ajustamento Financeiro, o PAEL, nível 1, tem 
regras de maior constrangimento para a gestão futura do Município, para permitir no futuro ao 
Executivo Municipal ter maior liberdade no Plano de Saneamento Financeiro global da 
Câmara, vai tentar arrumar com o PAEL o mais rapidamente possível. Portanto, todas as 
amortizações extraordinárias que o Executivo Municipal possa fazer ainda que haja este custo, 
este ano, de oito mil euros, vai fazer a amortização no PAEL para permitir, a médio prazo, 
saltando do PAEL, entrar num Plano de Saneamento Financeiro que reestruture a dívida toda 
e que recupere este saneamento o que permitirá que o Executivo Municipal saia do controlo 
orçamental por parte da DGAL e poder fazer com as receitas próprias o que entender e possa 
gastar dentro, das boas regras de gestão, o que quiser em despesas correntes e o que quiser em 
despesas de capital, dentro da liberdade. Portanto, é isto e escusavam de estar na reunião de 
Câmara a fazer um grande aperto nas despesas correntes, se o Executivo Municipal tem a 
possibilidade de ter uma receita corrente extraordinária e se o próprio Orçamento do Estado 
obriga o Executivo Municipal a metê-la em despesas de capital. Portanto, era aquilo que o 
Senhor Presidente acabava de dizer. Esta revisão orçamental ia também para aprovação por 
parte da DGAL e na próxima sexta-feira o Senhor Presidente vai discuti-la também na 
DGAL. A receita corrente vai ser gasta na amortização a médio e longo prazo do empréstimo 
e o Executivo Municipal vai fazê-la no PAEL. --------------------------------------------------------   
---- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos favoráveis, do Senhor Presidente da 
Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, e dos Senhores Vereadores, Dr. Alexandre João 
Simões Borges e Dr.ª Sofia Relvas Marques, e três abstenções, dos Senhores Vereadores, 
Artur Jorge dos Santos Ferreira, Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr.ª Rita Alexandra 
Brito Ferreira Cardoso das Neves, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às 
Grandes Opções do Plano, de 2014, devendo este assunto ser presente à próxima sessão da 
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente ditou para a ata que a declaração de voto é a que foi expressa 
relativamente ao ponto anterior por parte dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Artur Jorge dos Santos Ferreira, e Dr.ª Rita Alexandra Brito Ferreira Cardoso das 
Neves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(234/20141202)3 - ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À 
FIRMA IMOSANTRAF, UNIPESSOAL, LD.ª � RENÚNCIA AO DIREITO DE 
PREFERÊNCIA � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 27 de novembro de 2014, da firma Imosantraf � Sociedade 
Unipessoal, Ld.ª, com sede em Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------
---- No seguimento do nosso pedido de 21/10/2014 e como evidencia o e-mail do Banco 
Montepio, para levar a efeito o projeto de construção pretendido na Zona Industrial II, 
requer-se nos termos e pelas razões anteriormente invocados que a Câmara para além da 
cláusula de reversão revogada, seja ainda revogada a �Reserva para o Município, do direito 
de preferência sobre uma eventual venda que a sociedade compradora venha efectuar, 
obrigando-se a comunicar todos os elementos sobre o negócio��, que onera no Lote n.º 5, 
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com a matriz n.º 3968, da Freguesia de Nelas.� -------------------------------------------------------
---- Presente, também, a informação interna n.º 10234, datada de 28 de novembro de 2014, do 
Serviço Jurídico, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Parecer sobre a revogação da cláusula relativa ao direito de preferência e, consequente 
renúncia ao direito de preferência do Município. -----------------------------------------------------
---- I - Dos factos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em reunião de Câmara de 29 de outubro de 2014 a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, autorizar o cancelamento da cláusula de reversão do terreno cedido na Zona 
Industrial de Nelas à firma �Imosantraf- Sociedade Unipessoal, Lda.�, na sequência do 
pedido efetuado por esta. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 27 de novembro de 2014, a �Imosantraf- Sociedade Unipessoal, Lda.� vem solicitar o 
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- «(�) para levar a efeito o projeto de construção pretendido na Zona Industrial II, 
requer-se nos termos e pelas razões anteriormente invocados que a câmara para além da 
cláusula de reversão revogada, seja ainda revogada a �Reserva para o Município, do direito 
preferência sobre uma eventual venda que a sociedade compradora venha efetuar, 
obrigando-se a comunicar todos os elementos sobre o negócio��, que onera no Lote 5 com a 
matriz n.º3968 de Freguesia de Nelas.» -----------------------------------------------------------------
---- Ao referido requerimento junta ofício do banco �Montepio� onde consta que a 
requerente �terá que solicitar a retirada da Cláusula do Direito de Preferência a favor do 
Município de Nelas, para que seja celebrada a escritura.� ------------------------------------------
---- II - Do Direito: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O direito de preferência pode resultar de um negócio jurídico - contrato ou testamento 
(respetivamente, artigo 414.º e segs. do Código Civil e 2235.º do Código Civil) � sendo mais 
frequentemente convencionado em relação à compra e venda: para o caso de vir a projetar 
vendê-la a terceiros, o dono de determinada coisa convenciona com outrem que lhe proporá 
preferencialmente a celebração do contrato de compra e venda, nas mesmas condições 
previstas em relação a terceiro. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Relativamente à renúncia ao direito de preferência, esta pressupõe a existência do direito 
a que se renuncia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Enquanto permanece como simples componente da relação jurídica em que se insere, não 
é possível renunciar ao chamado direito de preferência, precisamente porque não é ou ainda 
não é um direito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Apesar de a doutrina considerar que está excluída a possibilidade de renunciar ao 
�direito� de preferência em abstrato, sem referência a qualquer situação concreta, há 
também o entendimento de que não se exclui a possibilidade, pelo menos em certas 
circunstâncias, de renunciar a direitos futuros. No entanto, o direito �futuro� terá de ser 
identificado com a precisão necessária para o individualizar. --------------------------------------
---- III - Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim sendo, considerando que a eventual renúncia ao direito de preferência terá a ver 
com o facto de a requerente ter de constituir uma hipoteca sobre o prédio correspondente ao 
artigo matricial n.º P3968, para efeitos de financiamento para construção de um pavilhão no 
referido prédio, sito na Zona Industrial II de Nelas, com a consequente dinamização daquela 
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Zona Industrial, então poderemos considerar que o direito �futuro� está identificado 
(hipoteca a favor do banco) e que, nestes termos e por estas razões, o Município poderá 
revogar a cláusula referente ao direito de preferência, renunciando, consequentemente, ao 
direito de preferência que detém (conforme ocorreu em outras situações já identificadas, a 
título de exemplo, na informação interna n.º9572, de 28 de outubro de 2014, do Dr. Luís 
Costa). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------
---- É o que nos cumpre informar, o Sr. Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� ---- 
---- O Senhor Presidente afirmou que este ponto já veio numa reunião anterior mas conforme 
resulta da informação e tem sido hábito também por parte da Câmara Municipal as limitações 
ao direito de propriedade que são habitualmente colocadas nas vendas de terrenos a cinquenta 
cêntimos é a cláusula de reversão no caso do industrial não construir, e não empregar, no 
prazo de três anos e ainda um cláusula de direito de preferência a favor do Município na 
alienação do terreno que foi vendido a este preço favorável. Os bancos exigem, para fazer o 
financiamento para as construções que não haja lá cláusulas, ou reserva, ou limitação 
nenhuma em termos de direito de propriedade. Tem sido habitual por parte da Câmara 
também, face a um financiamento que o industrial se propõe realizar, que haja essa 
disponibilidade por parte do Município, sendo certo aqui também que se trata da empresa 
Imosantraf, Unipessoal, Ld.ª., que é titular daquele terreno em frente à Borgstena, lá em baixo 
na Zona Industrial do Chão do Pisco e que, claramente e reconhecidamente tem tido uma 
utilização para o fim para que foi cedido, portanto, para o exercício da atividade de 
transportes e tem ocorrido isso já nos últimos meses/anos, conforme a informação evidência e 
também todos podiam constatar. Portanto, este assunto foi metido nesta reunião porque, de 
facto, assim foi solicitado ao Executivo Municipal para a concretização do projeto de 
investimento e, portanto, relativamente a esta cedência de terreno e à renúncia ao direito de 
preferência, uma vez que a renúncia à cláusula de reversão já tinha sido feita. Portanto, 
relativamente a esta questão que é no sentido da Câmara Municipal revogar a cláusula 
referente ao direito de preferência, renunciando, consequentemente, ao mesmo direito de 
preferência que detém, o Senhor Presidente questionou os Senhores Vereadores no sentido de 
saber se algum deles se queria pronunciar. ------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que compreendia a 
urgência do industrial, não compreendia era o facto que não se tivesse cumprido os prazos 
estabelecidos para entrega dos documentos aos Senhores Vereadores. Nada disso o obsta a 
que ele vote favoravelmente o assunto, mas pedia ao Senhor Presidente da Câmara que tivesse 
algum cuidado, pois o Senhor Presidente da Câmara tem por hábito cumprir a legalidade, ou 
pelo menos diz que cumpre a legalidade e que está sempre preocupado com o cumprimento da 
legalidade pese embora ele, Vereador Dr. Marques, discorde algumas vezes dessa sua 
afirmação do cumprimento da legalidade. Mas queria dizer ao Senhor Presidente da Câmara 
que ele, Vereador Dr. Marques, achava que os documentos deviam ser enviados 
atempadamente para que os Senhores Vereadores se pudessem estudar os assuntos, embora 
este assunto não seja de grande relevo e a prática corrente desta casa, como o Senhor 
Presidente já referiu e bem, é, de facto, libertar todas essas condicionantes para que os 
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Senhores Industriais possam recorrer ao crédito. Contudo é só uma chamada de atenção 
porque os documentos deveriam ter sido enviados atempadamente. -------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da cláusula relativa ao 
direito de preferência a favor desta Câmara Municipal e renunciar ao mesmo, relativamente 
ao terreno cedido na Zona Industrial de Nelas à Firma Imosantraf, Unipessoal, Ld.ª, nos 
termos e de acordo com a informação interna n.º 10234, do Serviço Jurídico, atrás descrita. ---  
(235/20141202)4 � AUTORIZAÇÃO PARA AS OBRAS A EXECUTAR NO ANO DE 
2015, NOS TERMOS DA ALÍNEA C), DO N.º 1, DO ARTIGO 10.º, DA LEI N.º 
43/2012, DE 28/08 � APROVAÇÃO.   
---- Presente uma relação das obras a executar no ano de 2015, nos termos da alínea c), do n.º 
1, do artigo 10.º, da Lei n.º 43/2012, de 28/08, a qual fica anexa a esta ata (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Presidente informou a Câmara que, como os Senhores Vereadores sabiam, 
existe um anexo ao Plano de Ajustamento Financeiro, que é um mapa de obras. Portanto, o 
mapa foi anteriormente presente a uma outra reunião. Portanto, o mapa anterior e o mapa que 
consta do PAEL era o que ia no Orçamento, na versão anterior, portanto, reproduz, 
exatamente um anexo, o quadro 12 da lista de investimentos em curso e previstos. Portanto, 
sem prejuízo da revisão do Plano de Ajustamento Financeiro que o Executivo Municipal vai 
encetar, o Senhor Presidente pediu à Câmara para aprovar já a extensão desse Plano da lista 
de investimentos em curso à construção da 3.ª etar de Nelas e portanto, estava previsto um 
milhão de euros para a construção da 3.ª etar de Nelas, com financiamento próprio, não havia 
financiamento comunitário. Entretanto, agora, fruto desta nova realidade há aqui a construção 
da 3.ª etar de Nelas, com um financiamento próprio de cento e cinquenta mil euros, a mesma 
coisa em Canas de Senhorim. A eficiência energética, que a parte do Município de Nelas, que 
é dezoito mil setecentos e vinte e oito euros, que é 15% e também a faixa de gestão de 
combustíveis que o Executivo Municipal ainda não tem financiamento porque ainda não está,  
é financiamento comunitário a definir, que se prevê que seja 100%, portanto, passa do mapa 
de investimentos gerais que havia, porque estavam previstos no PAF três milhões trezentos e 
trinta e nove mil euros já no ano de 2015 para cinco milhões seiscentos e trinta e três mil 
euros. Portanto, o Executivo Municipal incluiu já estas obras também para as ver autorizadas 
por parte da DGAL e, portanto, sendo ainda obras no âmbito do Quadro Comunitário de 
Apoio anterior não vai, seguramente, haver dificuldade relativamente a esta aprovação por 
parte da DGAL. Portanto, relativamente a este ponto de autorização para as obras a executar 
no ano de 2015, uma vez que como os Senhores Vereadores repararam, o próprio relatório da 
DGAL também diz que o Executivo Municipal tem que pedir autorização para executar estas 
obras, vem aí também evidenciado que o Executivo Municipal pode executar as obras mas 
tem que ter autorização para a execução das obras por parte da Direção Geral das Autarquias 
Locais, ele, Senhor Presidente, pedia autorização, porque é isso que está nas Grandes Opções 
do Plano para o ano de 2015 são, de facto, estas alterações de, concretizando, construção da 
3.ª etar de Nelas, construção da etar em Canas de Senhorim, processo de eficiência energética 
e criação de faixas de gestão de combustíveis em espaços florestais, já com financiamentos 
próprios e financiamentos comunitários definidos que o Executivo Municipal tem a 
expetativa, a certeza que lhe foi dada de ter esses financiamentos. ----------------------------------



 
Fls.__________ 
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a relação das obras a executar no ano de 
2015, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 10.º, da Lei n.º 43/2012, de 28/08. ------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques apresentou a seguinte declaração 
de voto: �Eu votei favoravelmente este documento e este elencar de lista de investimentos 
porque eles já decorriam do anterior Executivo e aquelas três, ou quatro, que foram 
acrescentadas por este Executivo também vão ao encontro das minhas vontades políticas 
nessa matéria. E também convém referir que a eficiência energética é uma questão que depois 
irei levantar com o Senhor Presidente da Câmara porque ainda no anterior mandato este 
assunto também foi tratado.� ----------------------------------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada esta 
reunião extraordinária às doze horas e sete minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi 
lida em voz alta por mim, ____________________________________________________, 
conforme deliberação tomada na 1.ª reunião desta Câmara Municipal, realizada em 04 de 
novembro de 2013, que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com 
a minuta já aprovada e assinada. ------------------------------------------------------------------------- 

 
O Presidente, 

 
__________________________________________ 

 
A Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e 

Financeira/Recursos Humanos e Saúde, 
 

__________________________________________ 
 


