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ATA N.º 26 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NELAS, REALIZADA EM ONZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL 
E TREZE  

 
---- Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas dez horas, a Câmara Municipal de Nelas, 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, Dr.ª Rita 
Alexandra Brito Ferreira Cardoso das Neves e 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: 909.214,05 � (novecentos e nove mil duzentos 
e catorze euros e cinco cêntimos); - De operações extra orçamentais: 117.453,19 � (cento e 
dezassete mil quatrocentos e cinquenta e três euros e dezanove cêntimos). ------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, começou por 
cumprimentar todos os presentes e declarou aberta esta reunião ordinária. ------------------------ 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira pretendeu apresentar duas posições 
relativamente a assuntos anteriores, sendo uma referente ao voto de repúdio apresentado pelo 
Senhor Presidente da Câmara na penúltima reunião, repudio esse que na sua opinião não se 
justificava uma vez que o que sempre referiu era que não que deveria fazer-se a revisão da 
taxa de IMI neste momento mas somente quando houvesse essa possibilidade tal alteração 
poderia ser feita. E ainda que relativamente aos fundos comunitários provindos no âmbito da 
ADD-  Associação de Desenvolvimento do Dão,o Executivo anterior optou por canalizar 
essas verbas para a iniciativa privada, com foi o caso da Requalificação da Misericórdia de 
Santar, a construção do quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, e outras obras. Informou também que foi publicada a Portaria n.º 357/2013, de 10 de 
dezembro, que vem apoiar os vitivinicultores na requalificação das suas vinhas e pediu para 
que essa Portaria fosse publicada no site da Câmara Municipal. ------------------------------------
----------------------------------------------------- 
---- Interveio, seguidamente, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, 
afirmando que as suas declarações, proferidas nas reuniões de Câmara, são meramente 
politicas e de seguida leu a seguinte intervenção: ------------------------------------------------------ 
---- �Reunião de 11 de dezembro de 2013 -------------------------------------------------------------- 
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---- Período de Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------- 
---- Assunto: Pedido de agendamento de assuntos para reunião ------------------------------------- 
---- Em 05 de dezembro de 2013, por e-mail requeri a Senhor Presidente da Câmara que nos 
termos legais agendasse na reunião acima referida os seguintes assuntos: -------------------------
---- a) Posto de vigia de incêndios florestais na povoação das Carvalhas, na Freguesia de 
Senhorim; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Abertura da estrada de ligação Moinhos/Póvoa de Luzianes, também na Freguesia de 
Senhorim. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com a receção da Ordem de Trabalhos da já citada reunião, verifiquei que os mesmos 
assuntos não foram incluídos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Todos nós sabemos que o artigo 53.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, determina que o pedido deverá ser apresentado com uma antecedência mínima de 
cinco dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tal pedido foi solicitado atendendo que, a Ordem de Trabalhos ainda não tinha sido 
enviada aos Membros da Câmara e pensando eu que dado ao interesse dos assuntos, o 
Presidente da Câmara estaria eventualmente mais preocupado com a resolução dos assuntos 
do nosso Concelho, do que com cumprimento de um mero prazo processual. --------------------
---- Bem me enganei! -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Independentemente do incidente, mantenho o pedido de agendamento na próxima reunião 
do Executivo.� ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, questionou o Senhor Presidente da Câmara no sentido de saber qual o ponto 
da situação acerca do eventual encerramento do Serviço de Finanças de Nelas, visto ter 
conhecimento de uma interpelação feita pelo Senhor Deputado Helder Amaral á Senhora 
Ministra das Finanças e nessa interpelação nada constar acerca desse eventual encerramento. 
Questionou, seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara no sentido de saber qual o 
advogado que juntou procuração aos processos pendentes do Executivo Municipal, em virtude 
do advogado que trabalhou com o Executivo anterior durante sete anos ter apresentado a 
resolução do contrato. Falou, de seguida, nas referencias da abertura, a pontapé, da porta do 
Cine-Teatro Municipal de Nelas, que a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques relatou 
na última reunião, como tendo sido efectuadas ele. Informou que isso era falso, que tinha 
testemunhas da forma como tinha sido aberta a porta e que já tinha enviado um e-mail a este 
Executivo protestando contra tal facto e que se este assunto se mantiver nesta situação vai 
participar criminalmente da Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas Marques e do Senhor 
Presidente da Câmara, ao Ministério Público, visto que o Senhor Dr. Carlos da Cunha Torres 
nem sequer veio a Nelas no dia em que alegadamente ocorreu esse facto. -------------------------
---- Interveio, de seguida, a Vereadora Senhora Dr.ª Sofia Relvas Marques, convidando todos 
os presentes na sala para estarem presentes na Rua Gago Coutinho em Nelas e no Mercado 
Municipal de Nelas, nos próximos dias 14, 15, 20, 21 e 22 do corrente mês de dezembro, onde 
irão decorrer um conjunto de iniciativas que vão desde exposições de artesanato, pelos 
artesãos do Concelho, produtos da terra, antiguidades, livros, gastronomia, espaço cafetaria, 
solidariedade, animação musical e muito espírito natalício. Informou, também que, quanto á 
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Associação de Desenvolvimento do Dão, a informação que o atual Executivo Municipal tem é 
que o Executivo Municipal anterior não teve força, nem dinâmica para captar verbas para o 
nosso Concelho, ao contrário do que fizeram os restantes quatro Concelhos daquela 
Associação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, interveio o Senhor Vice-Presidente, Dr. Alexandre João Simões Borges, 
informando que continuava à espera dos documentos que o Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques diz que possui no que respeita a correspondência estabelecida com a 
firma Borgstena porque não os encontra nos arquivos da Câmara. Apenas encontrou uma 
declaração assinada pelo Senhor ex-Vice-Presidente da Câmara, que autoriza a descarga dos 
efluentes industriais no coletor público, que vão parar á Ribeira da Pantanha. Informou, 
também, que houve um prazo de candidaturas, no âmbito do POVT, em que a data limite era 
30/09/2013, referente a eficiência energética e sendo a rede elétrica do Concelho de Nelas 
pouco eficiente, o anterior Executivo Municipal não apresentou qualquer candidatura no 
sentido da redução de custos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Interveio, de seguida, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, referindo-se aos 
dois assuntos que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques quer que sejam 
discutidos na próxima reunião de Câmara, já atrás referidos, pois também entende que o posto 
de vigia das Carvalhas poderá ajudar a evitar fogos florestais na Freguesia de Senhorim, só 
estranha é que esse assunto já constasse das PPI referente à Freguesia de Senhorim no 
mandato anterior, para ser executado em 2015, ou seja, depois desse mandato e que também 
estava disponível para discutir esse assunto e convidava os presentes a irem visitar o local 
pois é muito bonito. Quanto à estrada Moinhos � Póvoa de Luzianes, entende que é uma 
estrada com impacto local, que é, de facto, uma prioridade, em virtude do Executivo anterior 
não ter sabido tratar das estradas municipais e relembrou o facto do Senhor Vereador Dr. 
Manuel Marques, quando era Adjunto do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Lopes 
Correia, ter afirmado que, com um máquina e com uma equipa de homens, fazia aquela obra 
em 15 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, interveio o Senhor Presidente da Câmara, começando por agradecer ao 
Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira ter visto a Portaria que apoia os agricultores. 
Afirmou, de seguida, que tem passado autenticas vergonhas nas reuniões que tem tido, quer 
na ADD, quer na CIM Dão Lafões, em que, por exemplo, dos 14 concelhos que constituem a 
CIM Dão Lafões, só a Câmara de Nelas é que não se candidatou ao programa financiado no 
âmbito da CIM destinado á eficiência energética da rede de energia elétrica, quando este 
Município tem uma fatura anual de 800 mil euros de consumo de energia elétrica e que, face 
ao insólito e incrível da situação os serviços da CIM exigiram que a Câmara de Nelas 
enviasse um ofício, oficio esse que foi enviado e assinado por um Senhor Vereador, 
comunicando que o Município de Nelas não se candidatava. Que tinha estado no dia anterior, 
numa reunião da CCDRC, onde todas as Câmaras Municipais têm obras candidatadas e 
prontas a incluir nas sobras do Qren, denominado �Overbooking� e a Câmara de Nelas não 
tem nenhuma e que o Executivo anterior, como se vê do estado da gestão anterior e deste 
episódio do programa da eficiência energética fez uma gestão danosa. Que era vergonhoso o 
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Executivo anterior não se ter candidatado a fundos comunitários para obras a fundo perdido e 
que também era uma vergonha aquilo que o Senhor ex-Vice-Presidente da Câmara fez ao 
autorizar a descargas de efluentes da lavagem dos pavilhões, onde são criadas cerca de 
400.000 aves, na Ribeira da Pantanha e que agora, pelas razões indicadas pelo vereador 
Adelino Amaral, não tinha vergonha de vir pedir o posto de vigia das Carvalhas e a estrada 
Moinhos � Póvoa dos Luzianes, pedido de agendamento que tinha de ser feito com cinco dias 
úteis de antecedência e com tempo para o Serviço de Proteção Civil preparar esse assunto e 
não vir agora pedir a execução de obras que o Executivo Municipal anterior não fez nos 
últimos 8 anos. Informou que foi pedida uma audiência à Senhora Ministra das Finanças para 
analisar a situação do eventual encerramento do Serviço de Finanças de Nelas, que tem a 
colaboração do Senhor Dr. Osvaldo Seixas, Chefe do Serviço de Finanças de Nelas, e que 
numa reunião que teve na CIM Dão Lafões ficou a saber, por proposta do Sr. Secretário de 
Estado da Modernização Administrativa, que é intenção do Governo criar Lojas do Cidadão, 
situação que pode até vir a suceder em vários pontos do Concelho, ficando assim os Serviços 
Públicos mais perto dos cidadãos, fornecendo o Estado a formação e as Autarquias 
forneceriam os recursos humanos e pagariam as despesas correntes. Informou, também que 
nessa reunião perguntou ao Senhor Secretario de Estado se esses serviços propostos pelo 
Governo não era um embrulho prévio para o encerramento de muitos serviços públicos como 
as finanças, as conservatórias ou os serviços de segurança social, tendo-lhe sido respondido 
que no Distrito de Viseu estavam previstos encerrar 17 Serviços de Finanças. Quanto aos 
advogados da Câmara, informou que constituiu procurador da Câmara Municipal o Senhor 
Dr. Manuel Martins, e os advogados que com ele trabalham, advogado da sua confiança de há 
muitos anos a esta parte, e fê-lo dada a urgência decorrente de os anteriores advogados terem 
renunciado ao mandato nos dias anteriores á sua tomada de posse e até porque tinha pedido 
cópia dos processos pendentes à Senhora Dr.ª Marta Bilhota, os quais não foram facultados 
pelo anterior advogado do anterior Executivo Municipal, o que só facultaria antes de uma 
reunião que esse advogado queria ter com o atual Presidente da Câmara e como havia uma 
nota de honorários desse mesmo advogado para pagar, não pediu mais nada. Informou 
também que tem intenção de distribuir processos aos advogados que têm escritório no 
Concelho de Nelas. Quanto á abertura da porta do Cine-Teatro Municipal de Nelas tem a 
noção de que a mesma não foi aberta de forma normal e pediu ao Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques para não fazer maldades politicas ao Município como fez 
enquanto Vice-Presidente da Câmara e que não envolvesse os funcionários da Autarquia na 
luta politica e partidária. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, interveio o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, 
afirmando que desde 2005 foram feitas obras estruturantes no Concelho de Nelas, no âmbito 
da Associação de Desenvolvimento do Dão. Que existem nos Serviços e-mails estabelecidos 
com o Eng.º Peres e com o seu superior hierárquico Eng.º Figueiredo, da EDP, referentes à 
requalificação da energia elétrica no Concelho de Nelas. Congratulou-se pelo facto do Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral o ter apoiado quanto às matérias de agendamento da 
próxima reunião de Câmara. Pediu ao Senhor Presidente da Câmara para chamar á reunião os 
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técnicos que foram com ele á Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro, com referência aos overbooking, que tinha dificuldade em lidar com inverdades e que 
no anterior mandato houve muitas candidaturas a reparação de estradas, cuja interlocutora era 
a ex-Presidente da Câmara Municipal de Leiria. Afirmou, também, que existem Câmaras 
Municipais no país em muito pior situação financeira do que a nossa. Que tinha uma grande 
paixão pelos industriais do nosso Concelho e que o Senhor Moreira tinha pedido á Câmara 
para fazer a descarga dos esgotos do aviário nas lagoas de decantação e que assinou a 
declaração a autorizar a descarga dos esgotos porque a ex-Senhora Presidente da Câmara não 
estava nos Paços do Concelho nesse dia e que nunca recebeu qualquer remuneração da parte 
dos industriais do Concelho. Que queria ter feito as obras pedidas para a próxima reunião, 
mas que não teve tempo para fazer todas as obras que queria. Que, em relação à nomeação do 
Senhor Dr. Manuel Martins para advogado da Câmara, não foi nenhuma novidade para si, 
pois sabia das antigas ligações do Senhor Presidente da Câmara com o referido advogado, que 
repudiava no que considerava confiança pois haverão outros advogados no Concelho e que 
ficava triste pelo facto do Senhor Presidente da Câmara só estar a dar as migalhas aos 
advogados da Comarca de Nelas e não a dar a carne. ------------------------------------------------- 
---- Interveio, de seguida, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões 
Borges, afirmando que, com bondade e com coração aberto, não sabia se conseguia digerir as 
palavras do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, pois quanto à Norte Aves o 
referido Senhor Vereador permitiu a descarga dos efluentes, resultantes da lavagem dos 
pavilhões, sem saber as caraterísticas do coletor. Relativamente á possibilidade de se 
contratarem advogados do Concelho, concordava com a ideia. E que no Executivo anterior 
houve obras feitas por empresas de fora do Concelho quando podiam ser feitas por 
empresários do Concelho que cumpriam os requisitos dos respetivos cadernos de encargos. 
Que era cético em relação à construção do posto de vigia das Carvalhas pois tinha de estudar 
muito bem o assunto. Que não era por falta de vigilância que havia incêndios no Concelho de 
Nelas. Que não bastava a instalação do posto de vigia, era preciso ponderar os meios a 
utilizar, quem ia para lá vigiar e ver se era possível a sua construção, ou não. --------------------
----- Interveio, seguidamente, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, afirmando 
que, como leigo, na matéria, confiava na avaliação técnica do Senhor Vice-Presidente, Dr. 
Alexandre João Simões Borges, mas simpatizava com o projeto, que deve respeitar as regras, 
deve ser estudado e que quanto à questão dos incêndios deve haver limpeza das florestas. Em 
relação à contratação de serviços e adjudicação de obras a empresas de fora do Concelho, 
entendia que fazia todo o sentido que sejam dadas oportunidades a todos os empresários e 
advogados do Concelho. Mas que era preciso concretizar essas ideias e dar o exemplo, pois na 
construção do Centro Escolar de Nelas uma empresa de Nelas perdeu o concurso por 12 mil 
euros e depois houve uma derrapagem do valor de execução da obra e que o Concelho de 
Nelas teria ganho se essa obra fosse adjudicada a uma empresa do Concelho. Entende que as 
empresas que são financiadas pelos fundos comunitários devem ser convidadas a cumprir as 
leis ambientais e não ser ajudadas a fugir. Deve haver uma estratégia de investimento na 
criação de equipamentos de defesa ambiental e que admirava ironicamente a coragem do 
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Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques em ter passado a referida declaração, isto 
depois de meio ano antes ter dito nos jornais que o problema do saneamento do Concelho 
estava resolvido. Informou que há exigências legais que obrigam a tratar efluentes no caso das 
empresas financiadas com apoios comunitários, pois caso contrário criam problemas mais 
complicados a jusante e deve haver um apoio claro à fixação de empresas. Afirmou, também, 
que concordava, em absoluto, com o Senhor Presidente da Câmara quando ele afirma que o 
problema ambiental é prioritário em relação à construção da estrada Moinhos � Póvoa de 
Luzianes. Devemos salvar os moinhos, toda aquela mancha florestal e o Rio Castelo. A 
Câmara Municipal deve concentrar técnicos para estudar aquela zona, construir um caminho 
enquadrado num projeto mais vasto e que já há quatro anos atrás que se encontra no PPI da 
Junta de Freguesia de Senhorim, para ser executado em 2015 a estrada Moinhos � Póvoa de 
Luzianes. Encontra como positivo no Executivo anterior a construção da Casa dos Senas, 
embora o Executivo anterior não tivesse reconhecido o mérito de quem comprou a casa. -------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral tinha razão em relação à construção do Centro Educativo de 
Nelas, que ele tudo tinha feito para que essa obra fosse construída por empresários do 
Concelho e que recomendava ao Senhor Presidente que trouxesse a uma reunião de Câmara o 
Eng.º Cabrita e o Arquitecto da firma Nelcivil. Pediu á assistência que se calasse e que não 
fizesse comentários ao que ele dizia na reunião, pois alguém da assistência, que fazia os 
comentários, estava à espera de qualquer coisa, talvez de uma migalha. ---------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que aquilo 
que o Executivo Municipal anterior fez, ou deixou de fazer, foi julgado pelo Povo do 
Concelho de Nelas no passado dia 29 de setembro e o Povo de Nelas disse que queria outras 
pessoas a gerir a Câmara. Que em muitas matérias iria fazer muito mais e melhor do que o 
Executivo anterior. Se tinham projetos na CCDRC era de bom senso que os comunicassem, 
tiveram um mês para passar os assuntos e não o fizeram. Teve, ele, Presidente da Câmara, de 
ir aos gabinetes ver os projetos que havia, mas não existe nada e que o atual Executivo vai 
tentar candidatar alguma obra. Informou, ainda, que foi visitar a Quinta da Cerca, onde se 
gastaram cerca de três milhões de euros e que a Eng.ª Inês pediu uma cerca para o cavalo que 
está na casa de pedra, cerca elétrica que custa 100 �, mas no Executivo Municipal anterior 
havia outras prioridades. Afirmou, ainda, que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques pregava como o fazia São Tomás: Faz o que ele diz, mas não faças o que ele faz. ---                  
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
1.1.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, REALIZADA 
EM 13 DE NOVEMBRO DE 2013 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira afirmou que a ata não estava bem de 
acordo com aquilo que ele tinha dito, mas como o Senhor Presidente da Câmara tinha 
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afirmado que o importante era o pensamento dos Membros da Câmara, que a ia votar 
favoravelmente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a ata da reunião ordinária anterior, realizada em 13 de novembro de 2013, 
foi a mesma aprovada, por maioria, com seis votos favoráveis, do Senhor Presidente da 
Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, e dos 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 e uma abstenção do 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. -------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que se absteve na votação da 
ata da reunião ordinária anterior, realizada em 13 de novembro de 2013, por não ter estado 
presente nessa reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
1.2.APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA ANTERIOR, 
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013 
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, explicou as alterações 
que foram introduzidas nesta ata, a pedido do Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos 
Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Posta à votação a ata da reunião ordinária pública anterior, realizada em 27 de novembro 
de 2013, foi a mesma aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------- 
1.3.REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 25 DE DEZEMBRO DE 2013 � 
ALTERAÇÃO � APROVAÇÃO  
---- Em virtude da data da próxima reunião ordinária pública desta Câmara Municipal 
coincidir com o Dia de Natal, a Câmara deliberou, por unanimidade, adiar essa reunião 
ordinária pública para o dia 26 de dezembro de 2013, pelas 10 horas, nos termos e de acordo 
com o n.º 5, do art.º 3.º, do Regimento da Câmara Municipal. --------------------------------------- 

 
2 � DIVERSOS 

 
2.1.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA � 
ELABORAÇÃO DO PROJETO E RESPETIVO LICENCIAMENTO PELOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS DA CÂMARA � AUTORIZAÇÃO   
---- Presente um ofício da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Moreira, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- A Associação de Moreira foi restaurada entre os 2005/2010, ao abrigo do Programa 
AGRIS. A Câmara Municipal deu o seu contributo na elaboração do projeto do alçado 
principal e aprovou o mesmo (arquivado nos serviços da C.M. de Nelas). -------------------------
---- Esta direção verificou que apesar das obras estarem concluídas, não nos é permitido obter 
as licenças de funcionamento, dada a falta de alvará correspondente ao salão de baile e bar. ---
--- Vimos por este meio pedir a colaboração dos vossos serviços técnicos no sentido de obter 
os respetivos alvarás nomeadamente na elaboração do projeto interior da Associação.�---------
---- Presente, também, a informação interna n.º 12450, datada de 07 de novembro de 2013, da 
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Unidade Orgânica de Estradas Municipais, Águas e Saneamento, que a seguir se transcreve: --
---- �Associação Desportiva e Cultural de Moreira � Elaboração do projeto ----------------------
---- De acordo com o solicitado no ofício nº 10102, de 5/11/2013, pela Associação Desportiva 
e Cultural de Moreira, no que se refere á elaboração do projeto e respetivo licenciamento, 
informo que após consulta dos serviços das obras particulares, verificou-se que de facto existe 
um processo de licenciamento respeitante á remodelação do alçado principal, o qual foi 
elaborado pelos serviços técnicos do município. Assim, de forma á associação obter as 
licenças correspondentes para a atribuição do alvará para o funcionamento do salão de baile e 
bar é necessário executar o projeto de arquitetura. -----------------------------------------------------
---- Atendendo a que no município existem meios técnicos para sua elaboração julga-se ser 
possível proceder á execução do referido projeto. -----------------------------------------------------
---- Quanto cumpre informar, à consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------
---- O Senhor Presidente da Câmara prestou um breve esclarecimento sobre o assunto. --------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos da Autarquia a 
elaborar o projeto de arquitetura e respetivo licenciamento das obras do salão de baile e bar, 
da Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Moreira, nos termos e de acordo com a 
informação interna n.º 12450, da Unidade Orgânica de Estradas Municipais, Águas e 
Saneamento, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
NELAS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE SENHORIM � 
RATIFICAÇÃO    
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração, celebrado em 
14 de novembro de 2013, entre o Município de Nelas e o Agrupamento de Escolas de Canas 
de Senhorim, para o ano letivo 2013/2014, direcionado aos alunos referenciados pela Unidade 
de Ensino Estruturado com Perturbações do Espectro do Autismo, que a seguir se transcreve:  
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, na qualidade de segundo outorgante, é 
celebrado o presente Protocolo de Colaboração para o ano letivo 2013/2014, direcionado aos 
alunos referenciados pela Unidade de Ensino Estruturado com Perturbações do Espectro do 
Autismo, o qual se regerá pelas seguintes disposições: ----------------------------------------------- 
---- 1. A atividade/modalidade objeto do presente protocolo é a Natação; -------------------------
--- 2. Os responsáveis pela coordenação/organização da atividade descrita em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam nesta atividade os alunos do Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim, integrados na Unidade de apoio a alunos com o espectro do Autismo; -------------- 
---- 4. A aula de natação decorre semanalmente na Piscina Municipal de Nelas, à quinta-feira, 
das 15:15 horas às 16:00 horas, consoante calendarização geral definida; ------------------------- 
---- 5. Compete ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------- 
---- - Obter autorização do Encarregado de Educação; ------------------------------------------------ 
---- - Incluir a actividade nos Projectos Curriculares; ------------------------------------------------- 
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---- - Deslocar os alunos para as instalações das Piscinas Municipais no horário acordado; -----
---- Em caso de acidente acionar os mecanismos do Seguro Escolar, constante da Portaria n.º 
413/99, de 8 de junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: --------------------------------------------------------
---- - Disponibilizar recursos humanos especializados; -----------------------------------------------
---- - Disponibilizar recursos espaciais e materiais para o decorrer das aulas. ---------------------
---- 7. O presente Protocolo vigora de 14 de novembro de 2013 a 12 de junho de 2014, 
considerando as interrupções letivas definidas; ------------------------------------------------------- 
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
 

3 - CONTABILIDADE 
 
3.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, N.º 26, E ÀS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO, N.º 23, DE 2013 � COMPETÊNCIA DELEGADA - 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2013, n.º 26, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2013, n.º 23, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------- 
3.2.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente, Dr. 
José Manuel Borges da Silva, durante o mês de novembro de 2013, no total de 749.192,32 � 
(setecentos e quarenta e nove mil cento e noventa e dois euros e trinta e dois cêntimos), 
referente a Operações Orçamentais e no total de 50.672,49 � (cinquenta mil seiscentos e 
setenta e dois euros e quarenta e nove cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, 
descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. --------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques pediu vários esclarecimentos, 
tendo o Senhor Presidente da Câmara afirmado que, na presente data, o Executivo Municipal 
estava a pagar faturas aos fornecedores, em média, a 60 dias, ou outras faturas a 90 dias e 
autorizou a Senhora Dr.ª Célia Tavares a prestar os esclarecimentos solicitados pelo referido 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. ------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que estranhava os pedidos do 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, no sentido desta informação vir ás 
reuniões de Câmara mais completa, visto que ele próprio fez esse pedido durante anos, ou 
seja, no sentido de tornar a gestão autárquica mais transparente, a listagem poderia ser 
composta com data do documento, obra a que se refere a fatura e listagem dos encargos 
pendentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
3.3.PEDIDO DE SINDICÂNCIA NO ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DA TUTELA 
ADMINISTRATIVA, APROVADO PELA LEI N.º 27/96, DE 01/08 � DISCUSSÃO E 
APROVAÇÃO 
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---- Na sequência da deliberação tomada na reunião extraordinária, desta Câmara Municipal, 
realizada em 04 de dezembro de 2013, o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Borges da Silva, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges e a 
Vereadora Senhora Dr.ª Sofia Relvas Marques, apresentaram a proposta, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �PROPOSTA - Reunião de Câmara Extraordinária  de 04 de Dezembro 2013 ---------
---- Período  da Ordem do Dia -------------------------------------------------------------------------- 
---- Ponto 2 - Pedido de Sindicância no âmbito do regime jurídico da tutela 
administrativa aprovado pela Lei nº 27/96 de 1/8- discussão e aprovação. -------------------
---- CONSIDERANDO: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Que é dever dos eleitos locais observar escrupulosamente as normas legais e 
regulamentares devidas aos actos por si praticados ou pelos órgãos a que pertencem nos 
termos dos disposto no art. 4º/a)i) do Estatuto dos Eleitos Locais (Lei 29/87 de 30/06, alterada 
e  republicada pela Lei 52-A/2005 de 10/10); ---------------------------------------------------------- 
---- 2. Que a Lei 8/2012 de 21/2 e respectivo Regulamento constante do Dec. Lei 127/2012 de 
21/06, impõe como obrigação aos titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou 
responsáveis pela contabilidade o de respeitar um conjunto de procedimentos relativamente à 
assumpção de compromissos, como sejam a existência de um sistema informático que refira 
um número de compromisso válido e sequencial, que é refletido na ordem da compra (art. 5º 
da dita Lei 8/2012); ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Que tal assumpção de compromissos só pode ocorrer face á existência de fundos 
disponíveis, como tal definidos nos referidos diplomas legais (nomeadamente nos arts. 3º/f) e 
art. 5º/1 da Lei referida); ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Que o pagamento dos mesmos só pode ser realizado quando os compromissos tiverem 
sido assumidos de acordo com as regras e procedimentos referenciados (art. 9º de dita Lei); --
---- 5. Que a violação das ditas regras, que vigoram desde 22 de Fevereiro de 2012, faz 
incorrer os eleitos e outros dirigentes em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e 
financeira, sancionatória e reintegratória, bem como em responsabilidade pessoal e solidária 
junto dos agentes económicos quanto aos danos por estes incorridos (art.9º e 11º da mesma 
Lei); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Que se encontram evidenciados documentalmente desde data anterior à tomada de 
posse dos atuais Presidente da Câmara e restantes membros da Câmara ocorrida em 28 de 
Outubro de 2013, despesas realizadas e a realizar naquela data que não respeitam a referida 
legislação aplicável (Vide documento anexo á presente proposta que aqui se dá para todos os 
efeitos legais como integralmente reproduzido elaborado pela Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira); ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 7. Que tais despesas, que são já no montante 773.974,32�, terão sido realizadas sobretudo 
no período de 60 dias antes do acto eleitoral autárquico realizado em 29 de Setembro de 2013, 
em condições naturalmente precárias em termos de ponderação e defesa do interesse publico, 
em termos de preço e quantidades, situação material esta que cumpre averiguar também 
devidamente; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11/12/2013 

11 

 

---- 8. Que a Câmara Municipal ficou sujeita ainda neste ano de 2013, pela situação de rutura 
financeira em que se declarou em Dezembro de 2012, ao cumprimento de um Plano de 
Reequilíbrio Financeiro autorizado nos termos do disposto no art. 41º da Lei das Finanças 
Locais, do Dec. Lei 38/2008 de 7/3 e da Lei 43/2012 de 28/08, que a obriga nomeadamente, 
com o acompanhamento trimestral da entidade governamental respectiva, à redução dos 
custos e despesas e optimização de receitas em variadas áreas de atuação, e; ---------------------
---- 9. Que a assunção dos ditos compromissos, formal e eventualmente de forma material 
irregulares, pode prejudicar gravemente a concretização do aludido plano de recuperação das 
finanças municipais, pondo em causa a operacionalidade do município em geral e 
especialmente face às suas condições para poder concorrer aos financiamentos do próximo 
quadro comunitário de apoio, nomeadamente no domínio da criação de condições para 
aumentar a empregabilidade a que as empresas e instituições locais devem aceder, para 
resolver a calamidade da falta de tratamento dos esgotos domésticos e industriais e aumentar 
o apoio social de que está muito carecida a nossa comunidade; -------------------------------------
---- 10. Que existem ainda evidências na Unidade Orgânica Administrativa e Financeira que 
parte das despesas, assumpção de compromissos e pagamentos realizados neste ano de 2013, 
não respeitou a supra referida legislação, o que pode também implicar um conjunto de 
consequências graves face às obrigações futuras a que a Câmara Municipal está sujeita, como 
referido; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 11. Que esta Câmara Municipal de Nelas tem que prosseguir um caminho e adoptar uma 
postura em todas as matérias que a caracterizem como uma pessoa de bem, que honra os seus 
compromissos regular e legalmente assumidos, sendo tal essencial para a concretização futura 
da sua acção e a manutenção do Concelho de Nelas com entidades autárquicas fortes e 
credibilizadas; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 12. Que face à gravidade da situação, à sua evidência documental e contabilística, às suas 
consequências operacionais e financeiras, e também éticas e políticas, não pode o actual 
Presidente da Câmara e a Câmara que dirige atuar de forma diversa da que agora se propõe, 
sob pena de responsabilidade civil e criminal, até pessoal e solidariamente perante os agentes 
económicos fornecedores, e falência dos valores e princípios que se propuseram defender; ----
---- 13. Que não ignora esta Câmara Municipal o impacto económico que esta situação poderá 
ter junto dos fornecedores e na economia local, impacto esse para o qual os atuais 
responsáveis na gestão autárquica alertaram no devido tempo e para o qual em nada 
contribuíram, sendo que o pagamento de qualquer das despesas que não respeitam a 
legislação referida sobre assumpção dos compromissos impõe que o seu pagamento só se 
possa fazer depois de uma decisão judicial ou arbitral em que a Câmara seja demandada, 
decisão judicial essa conhecidamente morosa; --------------------------------------------------------- 
---- 14. Que o que se propõe é o que se julga melhor salvaguardar todos os interesses em 
causa, incluindo a superior salvaguarda do interesse público, não tendo o actual Presidente da 
Câmara e restantes membros da Câmara qualquer outra alternativa ao seu dispor; ---------------
---- PROPÕE-SE: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- a) Seja solicitada, com carácter de urgência, à Inspeção Geral de Finanças, nos termos do 
disposto, nomeadamente, no art. 3º/1,c) da Lei 27/96 de 1/8 e no art. 12º da Lei 8/2012 de 8/2, 
uma sindicância às despesas acima referenciadas, seja ás despesas irregulares constantes do 
documento anexo no valor de 773.974,32�, seja aos outros compromissos e pagamentos 
realizados no ano de 2013, no sentido de aferir: ------------------------------------------------------- 
---- 1. Da sua conformidade com as leis e regulamentos em vigor; ---------------------------------
---- 2. Da obrigatoriedade do seu pagamento e respectivo prazo por parte desta Câmara 
Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Do apuramento de eventuais responsabilidades pelos actos praticados, dos seus autores 
e eventuais implicações institucionais e pessoais; ----------------------------------------------------- 
---- 4. Da implicação dos alegados actos irregulares no cumprimento do Plano de Reequilíbrio 
Financeiro a que o Município de Nelas está sujeito desde este ano de 2013. ----------------------
---- b) Sejam informados desta iniciativa o Tribunal de Contas e a Direção Geral das 
Autarquias Locais para verificarem, no âmbito da sua competência legal (respetivamente, 
art.5º/1,f) da Lei 98/97 de 26/8, na sua actual redação e nos termos do art.2º/2,a) do Dec. 
Regulamentar 2/2012 de 16/1), eventuais consequências em termos de cumprimento das 
normas legais aplicáveis na gestão municipal; --------------------------------------------------------- 
---- c) Seja pedido parecer à CCDRC, no âmbito da sua competência legal (nos termos do 
art.2º/2,f) do Dec. Lei 228/2012 de 25/10), acerca de outros procedimentos a adoptar para 
além dos acima referidos, que sejam essenciais para salvaguarda do interesse público.� --------
---- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, leu a proposta atrás 
descrita e leu uma informação que contém a realização de despesas irregulares, com 
atualizações. Afirmou que há evidências de compromissos assumidos pelo Executivo 
Municipal anterior que não respeitaram a lei, que não os pode pagar e que só poderá pagar de 
duas formas: ou por interposição judicial que condene a Câmara a pagar, ou através do 
parecer da sindicância, que afirme que pode pagar, isto mesmo não pondo em causa a 
utilidade pública das obras realizadas 60 dias antes das últimas eleições autárquicas. Afirmou, 
também, que se o Executivo Municipal anterior tivesse ganho as últimas eleições autárquicas 
iria andar, durante 2 ou 3 anos, a aldrabar documentos e a inventar obras e compromissos já 
realizados em período eleitoral. Entende que o primeiro dever de um autarca é respeitar a lei e 
que ele já trabalha há 23 anos para depois ter algum conforto na sua velhice e que não pode 
pagar estas faturas e depois pagar por um crime que não cometeu e ver os seus bens pessoais 
penhorados, como por exemplo está a acontecer com os gestores da Ex-Lusitânia. Que o 
Executivo Municipal anterior andou a fazer campanha eleitoral à custa dos fornecedores, que 
agora estão com a �corda na garganta�, o interesse era pôr alcatrão e não custava fazer bem 
feito. Afirmou que o Executivo anterior aumentou a dívida de médio e longo prazo de 3 
milhões para 14 milhões e meio de euros e com ele, Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Borges da Silva, se não tiver dinheiro não faz obra, deve haver transparência e honestidade 
nas contas públicas e se fosse por concurso público as obras ficavam muito mais baratas, ou 
seja, o Executivo anterior quis pôr o Carnaval na rua à custa dos fornecedores e que era 
reveladora a qualidade de gestão desse Executivo visto que em 1 de agosto de 2013 não 
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tinham 1 euro de fundos disponíveis. --------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Rita Neves questionou o Senhor Presidente da Câmara, 
relativamente ao ponto 7, da proposta, no sentido de saber o que é que a nota de honorários do 
advogado do Executivo anterior tinha a ver com as despesas irregulares efetuadas no período 
eleitoral, pois informou-se e sabia que essa nota de honorários era referente a pagamentos de 
trabalhos desse advogado de um período de mais de cinco anos, ou seja, se as pessoas 
falassem com o Senhor Presidente da Câmara isso seria prestar vassalagem. ---------------------
---- De seguida interveio o Senhor Vereador Artur Jorge Santos Ferreira, referindo-se ao 
ponto 10, da proposta, tendo lido parte da mesma, afirmando ser a favor da transparência e 
que ia votar favoravelmente o pedido de sindicância, para haver o apuramento de eventuais 
ilegalidades, embora entendesse que se devia retirar da proposta as últimas duas alíneas. 
Questionou, ainda, o facto do Senhor Presidente da Câmara ter afirmado que em 01 de agosto 
de 2013 o Executivo Municipal anterior não ter fundos disponíveis. -------------------------------
---- De seguida o Senhor Presidente da Câmara respondeu à Senhora Vereadora Dr.ª Rita 
Neves explicando-lhe que o Executivo Municipal anterior deveria ter falado com ele, 
devendo-o ter informado que não existiam fundos disponíveis para pagar a nota de 
honorários. De seguida leu uma informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira 
e apontou medidas concretas de política financeira, destacando a central de compras, apenas 
da responsabilidade de três funcionários e a redução de pessoal político, o Município deve ter 
força e credibilidade para negociar com os fornecedores. -------------------------------------------- 
---- Interveio, de seguida, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, afirmando que já 
quase foi tudo dito nesta matéria, mas que gostava de realçar que não teria tido pejo nenhum 
em também ter subscrito o relatório e a proposta de sindicância, isto a propósito de uma nota 
de imprensa do jornalista Fernando Neto, apenas não o fez por não ser Vereador em regime de 
permanência e ser uma formalidade desnecessária. Que confiava em absoluto no relatório e na 
proposta de pedido de sindicância, apresentados pelo Executivo Municipal e na forma mais 
ágil, eficiente e segura de se obter a sindicância. Renovava a ideia de que cabia averiguar  não 
só os documentos mas também as obras realizadas e em curso. Entendia ser importante saber 
os centímetros de brita que há, ou não há, debaixo do alcatrão. Que, ele, na empresa onde 
trabalha, era responsável e não comprava nada que não fosse ao melhor preço do mercado, 
embora nesta reunião não esteja mandatado para defender o interesse público. De seguida 
apresentou outra questão no sentido de saber se nos últimos meses, antes das eleições 
autárquicas, tinha havido deliberações de subsídios, a pagar quando houvesse fundos 
disponíveis. Entendia que essas promessas de subsídios deveriam voltar á reunião de Câmara 
para serem ratificados, ou para reprovar. Apontou o caso de um subsídio que foi prometido a 
uma instituição para que essa instituição abrisse as portas a um Senhor Ministro. Que podiam 
discutir se as faturas são de ontem, ou se já têm 60 dias, mas o que está em causa são os 
desvarios da gestão do Executivo anterior, foi o avolumar de situações gravíssimas nos 
últimos meses, em que, depois da situação gravíssima que já vinha de trás, ainda arranjaram 
mais despesas, com um comportamento escandaloso. Afirmou que a campanha eleitoral do 
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Executivo Municipal anterior não custou 800.000 euros, custou 4 milhões de euros e esses 
milhões do empréstimo vieram permitir que o Executivo anterior fosse para a rua fazer 
campanha. Foi um procedimento inqualificável porque o que está em causa foi gastar 4 
milhões de euros e fazer estas patifarias. Obrigaram os fornecedores a fazer fornecimentos e 
não podem ficar impunes. Que o Executivo Municipal atual deve atuar com respeito e com 
dignidade e não cometer os erros do passado. Afirmou, também, que o Executivo Municipal 
anterior apenas queria manter a sua clientela política durante os últimos 8 anos, mantendo o 
poder pelo poder. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara leu outra informação, no qual era afirmado que o ex-
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmava que havia as 
verbas resultantes do acerto das faturas de água com a Câmara Municipal de Mangualde, mas 
para essa verba passar a ser um fundo disponível, bem como os 5% de verbas do QREN já 
asseguradas para obras futuras, teria de passar, obrigatoriamente por uma revisão orçamental, 
aprovada em sessão da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou que, em seu entender, a 
proposta de sindicância ficava melhor sem as últimas duas alíneas. -------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que deve ser dado conhecimento deste pedido de 
sindicância a todas as entidades e haver vários pareceres de várias entidades. --------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira retirou a sua proposta. ------------------
---- Posto à votação o pedido de sindicância no âmbito do Regime Jurídico da Tutela 
Administrativa, aprovado pela Lei n.º 27/96, de 01/08, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques apresentou a declaração de voo, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Reunião de 11 de dezembro de 2013 -------------------------------------------------------------- 
---- Declaração de voto ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Assunto: 3.3. Pedido de sindicância no âmbito do Regime Jurídico da Tutela 
Administrativa, aprovado pela Lei n.º 27/96, de 01 de agosto ---------------------------------------
---- Naturalmente que não é admiração para ninguém que o Senhor Presidente da Câmara 
queira efetuar um pedido de sindicância, para �caça às bruxas�, há muito que isso faz parte da 
sua atitude como seguidor de uma certa �escola� política. ------------------------------------------- 
---- Desde o político mais atento ao cidadão mais anónimo se aperceberam de uma corrente 
política que quase logo a seguir a Abril de 1974, surgiu no nosso Concelho. --------------------- 
---- Tendo alcançado o momento de maior relevo nos anos de 1995, com continuação até aos 
dias de hoje. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quem é que já se esqueceu do ataque cerrado ao nosso querido industrial António 
Monteiro e ao ex-Presidente de Câmara socialista, José Lopes Correia? ---------------------------
---- Quem é que já se esqueceu das investigações e dos processos judiciais a estes dois 
senhores designadamente a intervenção da polícia judiciária, do IGAT, do IGF e do 
Ministério Público? ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Quem é que já se esqueceu dos nomes de personagens criadas por aquela �escola�: Zé 
Corrécio, João das esquinas, Tony Mouse, O Lambreta, O Mané, O Tónio dos Chapéus e o 
Roy Névoa e sobre elas o que disseram. ---------------------------------------------------------------- 
---- Quem é que já se esqueceu do processo crime que essa mesma corrente política queria 
intentar ou até mesmo intentou sobre o célebre caso �Água dos Valinhos�. -----------------------
---- Quem não se recorda do pedido de auditoria às contas da Câmara Municipal, na reunião 
de 4 de novembro de 2005, exigida pelo atual Presidente da Câmara e outro Senhor Vereador 
aos mandatos do Partido Socialista? --------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo sido posteriormente entregue a uma empresa de Viseu que só ele e o outro Senhor 
Vereador a conheciam e que eu próprio ainda hoje desconheço o seu relatório. ------------------
---- Quem não se recorda da participação à IGAL, à PGR dos trabalhos sem procedimentos  
do último mandato do Partido Socialista que só a dois empreiteiros  totalizava 300.000,00 �?, 
e sobre esta matéria aconselho o Senhor Presidente da Câmara a consultar  processo em 
tribunal e ler o meu depoimento! Certamente que não encontra lá vertido, o ódio e a vingança, 
nem a velha e coçada história do escorpião e do pato. ------------------------------------------------
---- Quanto ao pedido de sindicância! ------------------------------------------------------------------- 
---- Nunca me oporei que tal pedido de sindicância aconteça e que a mesma venha 
efectivamente a acontecer. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Faço uso da máxima então aplicada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, dos 
quais fazia parte o Vereador Adelino Amaral ao afirmarem que na reunião de Câmara de 02 
de março de 2006, o seguinte: �como diz o Povo na sua imensa sabedoria quem não deve não 
teme.� -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nessa data o Senhor Presidente da Câmara estava do outro lado da �barricada� como 
sempre esteve até 2007. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Acresce ainda a tudo isto, as inspeções realizadas ao município de Nelas pela IGAT, 
IGAL e IGF em junho de 2007, março de 2012 e junho de 2013 e os relatórios falam por si.---
---- Mas, se tudo isso não bastasse, relembro as investigações da Polícia Judiciária e 
Ministério Público aos processos: Grosnelas, Combustíveis, Admissão do Dr. Frederico/Dr. 
Bruno Seixas, Festa de aniversário, Fornecimento de inertes (areias, tout-venant e britas), 
Concurso de admissão do António Cândido, Fraude nas eleições de 2009, Processo de 
denegação de justiça e prescrição e desaparecimento de processos de contra-ordenação. -------
---- Afirmo que estou inteiramente disponível para a colaboração com as entidades 
executantes da sindicância, desde que essa sindicância seja realizada por uma entidade 
credível e esteja acima de qualquer suspeita, designadamente que seja feita pela IGAL IGF, 
ou Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Todos nós sabemos o que motiva o Senhor Presidente de Câmara, aplicar o ódio e a 
vingança, para arrasar quem lhe faça oposição política, aniquilando-o de uma candidatura nas 
próximas eleições autárquicas. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Deus disse: �não tenhais medo�, eu também não o terei, estarei firme para sempre, repito 
para sempre defender os interesses do meu Concelho em detrimento dos meus pessoais. -------
---- Não me afastarei um milímetro daquele rumo, independentemente da caça aos telemóveis, 
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aos frigoríficos, ao ar condicionado, ao vinho ou até ao devasso do meu mais íntimo assunto 
pessoal, reafirmo �Quem não deve não teme�. --------------------------------------------------------- 
---- Na devida oportunidade e por iniciativa própria apresentarei os documentos credíveis aos 
intervenientes da sindicância, como sempre fiz às entidades tutelares do município e aos 
órgãos de investigação criminal, deles se extraíra a perseguição de que fui vítima, a dualidade 
de critérios na aplicação da lei e as diversas omissões de informação, que contra mim foram 
utilizadas, com a nítida intenção e conduta política, de prejudicar o exercício e o bom 
desempenho do mandato autárquico. -------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo o devido respeito, que muito é, estou convicto que se averiguará se a famigerada 
nota de imprensa dos 3.000.000,00 �, lançada a 10 dias antes das eleições pelo Partido 
Socialista, influenciou ou não o atrás referido, ou se foi ou não tudo orquestrado. ---------------
---- Por isso, solicito ao Senhor Presidente da Câmara que dispa a sua veste persecutória e 
utilize a boa-fé, para quando requerer a sindicância, faça seguir o extrato da ata onde este 
assunto foi aprovado. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelo exposto, votarei favorável o pedido de sindicância.� ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Artur Jorge dos Santos Ferreira afirmou, em forma de declaração de 
voto, que votou favoravelmente a proposta de pedido de sindicância, embora pense que ela 
ficaria melhor se fosse reformulada e dela fossem retiradas as duas últimas alíneas. -------------
---- Em relação à declaração de voto apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques, o Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, 
afirmou que devolvia todas as críticas à procedência, em virtude de não receber lições de 
moral de quem não tem autoridade moral para afirmar o que disse e questionou-o, novamente, 
no sentido de saber onde estão os telemóveis  que foram adquiridos nos últimos meses pela 
Câmara e que continuam em falta. ----------------------------------------------- 
  

4 - OBRAS PARTICULARES 
 

4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO 
4.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, deferidos e indeferidos, no período compreendido entre 07 de novembro de 
2013 e 04 de dezembro de 2013, a qual fica anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças de 
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construção emitidas no período compreendido entre 06 de novembro de 2013 e 05 de 
dezembro de 2013, a qual fica anexa a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ----- 
4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS, COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, 
INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos, comunicações prévias, 
loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados na 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares - Serviço Administrativo de Obras, 
no período compreendido entre 07 de novembro de 2013 e 05 de dezembro de 2013, a qual 
fica anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------- 
4.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71.º, DO 
DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO    
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares � Serviço Administrativo de Obras, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 
71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período 
compreendido entre 19 de novembro de 2013 e 06 de dezembro de 2013, a qual fica anexa a 
esta ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------- 
 

5 � LICENCIAMENTOS DIVERSOS 
 

5.1.DECISÕES PROFERIDAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS, POR DELIBERAÇÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das decisões proferidas pelo Senhor Presidente, ao abrigo 
da delegação de competências, por deliberação de 04 de novembro de 2013, designadamente 
isenções atribuídas conforme artigo 5.º, do Regulamento de Taxas Municipais e outros 
Regulamentos, bem como licenças especiais de ruído, no âmbito do disposto no artigo 15.º, 
do Regulamento Geral do Ruído, cujo documento fica anexo à ata (Anexo VI), fazendo dela 
parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às treze horas e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz alta por 
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mim, ___________________________________________, conforme deliberação tomada em 
reunião ordinária pública, realizada em 27 de dezembro de 2011, 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, 

 
__________________________________________ 

 


