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ACTA Nº. 24 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  MUNICIPAL             
                                       DE NELAS,REALIZADA EM DOZE DE DEZEMBRO DE DOIS 

MIL E SEIS 
 
---- Aos doze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e seis, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência da Senhora  Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Eng. João Manuel Correia dos Santos, Dr. 
José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 28 de Novembro 
de 2006, com a abstenção da Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de 
Figueiredo Silva Pedro e do Senhor Vereador Engº. João Manuel Correia dos Santos, por não 
terem estado presentes nessa reunião, tendo a referida acta sido aprovada em minuta para 
efeitos imediatos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 510.195,66 � (quinhentos e dez mil cento e 
noventa e cinco euros e sessenta e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 173.486,42 
� (cento e setenta e três mil quatrocentos e oitenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos).------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro 
apresentou a Moção que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Na data em que se comemoram os 30 Anos do Poder Local Democrático, a Câmara 
Municipal de Nelas, reunida em sessão ordinária, não pode deixar de se associar às celebrações 
que ocorrem um pouco por todo o país. -------------------------------------------------------------------
---- Sentimos que o desenvolvimento do país, passou em grande parte pela democratização do 
Poder Autárquico, devendo-se aos Municípios, e Freguesias, uma parte importante das obras e 
acções que ajudaram a estruturar o país ao longo dos últimos 30 anos. -------------------------------
---- Por tudo o que trouxe ao Poder Local, quer relativamente à transparência dos actos de 
gestão, à aproximação aos cidadãos, à rotatividade e alternância de ideias, ideais e políticas, 
quer relativamente à sua imprescindibilidade para o desenvolvimento menos equilibrado de 
todas as regiões do país, particularmente das mais pobres e desfavorecidas, a democratização do 
Poder Local não pode deixar de ser considerada uma das mais importantes conquistas de Abril. 
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---- Hoje, 30 anos depois do primeiro acto eleitoral autárquico, realizado no Portugal 
democrático, gostaríamos de realçar e agradecer o papel desempenhado por todos os que , com 
o seu trabalho e dedicação, contribuíram para a elevação do bom nome dos Municípios 
Portugueses e, muito especialmente, do Município de Nelas.�.----------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Moção atrás descrita. ------------------------  
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Engº. João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
apresentaram a seguinte Recomendação: ------------------------------------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista recomendam que sejam mandados elaborar estudos, 
para melhorar os acessos às instalações das várias unidades fabris localizadas ao longo da EN 
234 e nas Zonas Industriais, por forma a evitar os constantes acidentes que aí ocorrem.�.---------
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Engº. João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
apresentaram a seguinte Recomendação: ------------------------------------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista, mais uma vez, alertam o executivo municipal e em 
especial a Senhora Presidente da Câmara, no sentido de diligenciar junto das Estradas de 
Portugal, a colocação de placas identificativas da direcção de Nelas, junto às saídas da A25, que 
servem o nosso concelho.�.----------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Engº. João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
apresentaram o seguinte Requerimento: -------------------------------------------------------------------
---- �Os vereadores  do Partido Socialista exigem imediato e completo esclarecimento das 
dúvidas colocadas na reunião de Câmara do dia 28 de Novembro, sobre cumprimento da lei nos 
processos de admissão de pessoal pela autarquia, desde 1 de Novembro de 2005 e das 
acusações de eventual favorecimento pessoal ou político, através da colocação de familiares e 
amigos, para pagamento de favores ou promessas políticas.--------------------------------------------
---- Requerem que estes esclarecimentos lhes sejam dados por escrito e lhes sejam facultadas 
cópias de todos os processos de admissão de pessoal para serviços da autarquia, desde 1 de 
Novembro de 2005, nomeadamente anúncios de concursos, candidaturas e cópias das actas de 
deliberações dos júris, bem assim como de memorando justificativo da criação de cada um dos 
postos de trabalho.� ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Engº. João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
apresentaram o seguinte Protesto: --------------------------------------------------------------------------
---- �Considerando que a utilização abusiva dos meios da autarquia para benefício pessoal, 
configura situações irregulares, ética e moralmente reprováveis, os vereadores do Partido 
Socialista  protestam contra a prática que o actual executivo tem vindo a promover, de 
realização de festas particulares, a pretexto de comemoração de aniversários de autarcas, 
nomeadamente da Senhora Presidente e de um dos vereadores em regime de permanência, 
utilizando para tal o salão nobre da Câmara Municipal, revelando essa prática um grave 
aviltamento e desrespeito pela instituição, falta de sentido de responsabilidade e abuso de poder 
intoleráveis.� --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ORDEM DO DIA 
 

1 � ORÇAMENTO 
 
1.1.PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2007 
1.2.PROPOSTA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2007 
---- Pelo Executivo Camarário foram apresentadas as propostas das Grandes Opções do Plano e 
do Orçamento Municipal para 2007, para discussão e aprovação.-------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a seguinte Proposta: -------
---- �Ponto 11. e 1.2 � Opções do Plano e Orçamento para 2007. -------------------------------------
---- Considerando nomeadamente: -----------------------------------------------------------------------
---- 1. Que as receitas correntes estão altamente inflacionadas, contando nomeadamente com o 
aumento de 16,1% nas receitas próprias do Município e aumento do aluguer de contadores em 
mais de 216%; -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Que as receitas de capital estão igualmente inflacionadas, prevendo nomeadamente o 
recebimento de verbas de 445.000 euros pelo arranjo do parque de São Miguel, 149.000 euros 
pela construção do novo cemitério de Nelas e 319.000 euros pela venda de terrenos; -------------
---- 3. Que o peso das despesas correntes passará de 64,2% para 67,7% com inerente 
abaixamento das despesas de investimento de 35,8% para 32,3%; ------------------------------------
---- 4. O andamento das obras da parte social e novas oficinas Municipais não é prioridade e 
devia ser para aumento da qualidade e condições de trabalho nos trabalhadores, na sequência 
aliás da melhoria das condições do Edifício dos Paços do Concelho; ---------------------------------
---- 5. Que a instalação do gabinete de apoio industrial não é prioridade e devia ser por causa 
nomeadamente do encerramento da �Johnson Controls� em 2007, com as consequências 
inerentes ao emprego e à riqueza criada no Concelho, lançando em dificuldades mais de 500 
trabalhadores e o comércio e indústria locais; ------------------------------------------------------------
---- 6. Que o financiamento do quartel dos Bombeiros de Nelas, apesar da prioridade e do 
empenhamento que tem que haver por parte da Autarquia e de todos, tem que ser procurado 
noutras instituições e pessoas, nomeadamente no Governo Central e nos serviços de Bombeiros; 
---- 7. Que se dá prioridade à construção de passeios, requalificação de lavadouros, jardins, 
fornos, largos e exterior de capelas; ------------------------------------------------------------------------
---- 8. Que não é prioridade o investimento na rede de esgotos e ETARS, reconhecidamente em 
estado lastimável em todas as Freguesias; ----------------------------------------------------------------
---- 9. Que ao invés de subir o investimento na aquisição de terrenos para indústria e construção 
de infra-estruturas para a indústria, superiores a 325.000 euros no orçamento de 2006, se baixa 
o investimento nestes bens altamente reprodutivos de riqueza e emprego para 225.000 euros, 
não se vislumbrando qualquer outro investimento no turismo, no comércio ou outra área 
susceptível de potenciar a curto prazo o restabelecimento trazido pelo encerramento da acima 
referida unidade industrial; ----------------------------------------------------------------------------------
---- Propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A reformulação das grandes opções do plano e orçamento para 2007 de forma a 
contemplar as preocupações acima referidas. -------------------------------------------------------------
---- 2. Seja agendada nova reunião de Câmara para apreciação do assunto.� ------------------------
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---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Engº. João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
apresentaram a seguinte Proposta: -------------------------------------------------------------------------
---- �Ponto 1.1 � Proposta das Grandes Opções do Plano para 2007. ---------------------------------
---- Ponto 1.2 � Proposta de Orçamento Municipal para 2007. ----------------------------------------
---- Os vereadores do Partido Socialista propõem que, na elaboração do Plano de Actividades 
para o ano de 2007, sejam incluídas as seguintes obras, com dotação orçamental compatível 
com o seu custo real, que permita a sua concretização: -------------------------------------------------
---- - Variante de Aguieira; ----------------------------------------------------------------------------------
---- - Saneamento e respectiva ETAR, de toda a parte Norte de Carvalhal Redondo; --------------
---- - Segunda ETAR de Canas de Senhorim; ------------------------------------------------------------
---- - ETAR de Casal Sancho; -------------------------------------------------------------------------------
---- - Remodelação de Saneamento em Caldas da Felgueira; -------------------------------------------
---- - Terceira ETAR de Nelas, em Póvoa da Roçada; ---------------------------------------------------
---- - Oficinas e Estaleiro Municipal; ----------------------------------------------------------------------
---- - Acessos à Passagem Inferior, em Lapa do Lobo e passeios pedonais; --------------------------
---- - Centro de Dia � Lar de Terceira Idade, em Vilar Seco; -------------------------------------------
---- - Arrelvamento do segundo Campo Municipal e construção do terceiro, no Complexo 
Desportivo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Substituição de fossas sépticas por ETAR�s, na freguesia de Senhorim; -----------------------
---- - Estrada Municipal Nelas � Moreira. -----------------------------------------------------------------
---- Recomendam também e apelam para a conclusão das obras deixadas em curso pelo anterior 
executivo, que no ano de 2006 não tiveram qualquer evolução. ---------------------------------------
---- Mais ainda e tendo em conta a situação criada pelo encerramento de um dos maiores 
empregadores do concelho e região, a Câmara deve reorientar os seus investimentos, dando 
prioridade a infra-estruturas industriais, saneamento básico e rede viária, no sentido de 
promover a captação de novas empresas, oferecendo-lhes de imediato boas condições para a sua 
instalação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os vereadores do PS propõem que esta recomendação seja submetida à votação e que seja 
agendada uma reunião extraordinária desta Câmara, para apreciação e votação do Plano e 
Orçamento para 2007, dado que a proposta do executivo lhes foi entregue poucos dias antes da 
reunião e não foram ouvidos na sua elaboração.�.-------------------------------------------------------- 
---- Após a apresentação dos documentos supra citados, o Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques propôs que fossem votadas em primeiro lugar os documentos das Grandes 
Opções do Plano e do Orçamento Municipal para 2007 e só depois as propostas apresentadas 
pelos Vereadores do Partido Socialista e pelo Senhor Vereador Dr. Borges da Silva. --------------
---- A Senhora Presidente da Câmara  aceitou esta proposta e pretendeu pôr aqueles 
documentos, de imediato, à votação, tendo os Vereadores do Partido Socialista e o Senhor 
Vereador Dr. Borges da Silva, contestado esta intenção da Senhora Presidente, uma vez que as 
suas propostas, caso viessem a ser aprovadas, implicavam o adiamento da votação dos 
documentos das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para 2007 e a 
convocação de uma reunião extraordinária. ---------------------------------------------------------------
---- - Os Vereadores do Partido Socialista pediram que fosse feito um intervalo, para melhor ser  
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ponderado o assunto, que a Senhora Presidente autorizou. ---------------------------------------------
---- - Reiniciada a sessão, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, apresentou 
por escrito, a proposta que havia feito verbalmente, que a Senhora Presidente da Câmara 
aceitou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A Senhora Presidente da Câmara pretendeu pôr à votação os documentos das Grandes 
Opções do Plano e do Orçamento Municipal para 2007. ------------------------------------------------
---- - Os Vereadores do Partido Socialista  e o Senhor Vereador Dr. Borges da Silva exigiram 
que a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques fosse 
submetida a votação. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques retirou a sua proposta. --------------
---- - A Senhora Presidente da Câmara declarou ir pôr à votação os documentos das Grandes 
Opções do Plano e do Orçamento Municipal para 2007. ------------------------------------------------
---- - Os Vereadores do Partido Socialista  e o Senhor Vereador Dr. Borges da Silva declararam 
que abandonariam a sessão, caso a Senhora Presidente persistisse nas suas intenções, o que veio 
a acontecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Os Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
abandonaram a sala de reuniões e a Câmara Municipal ficou sem quórum para poder continuar 
a reunião, a qual foi cancelada. -----------------------------------------------------------------------------    
---- A Senhora Presidente da Câmara Drª. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro 
designou o dia 15 de Dezembro de 2006, pelas 14 horas e 30 minutos, para a realização de uma 
reunião extraordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------
--- 1 � ORÇAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 1.1. Proposta das Grandes Opções do Plano para 2007; --------------------------------------------
---- 1.2. Proposta de Orçamento Municipal para 2007. --------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara Drª. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro 
designou ainda o dia 26 de Dezembro de 2006, pelas 14 horas, para a realização de uma nova 
reunião ordinária, com a Ordem de Trabalhos que estava agendada para esta reunião, à 
excepção dos assuntos que vão ser discutidos na reunião extraordinária de 15 de Dezembro de 
2006, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 89.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------- 
---- Posteriormente, o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou um 
documento, datado de 15 de Dezembro de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------
----- �Reunião Ordinária de 12.12.06 � Motivação do Abandono da reunião. ------------------
----- Para que conste da acta de reunião acima referenciada e ao abrigo do que dispõe o art.º 
92º/1 da Lei 169/99 de 18/09 venho pela presente reafirmar, para que conste os motivos do meu 
abandono da referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Insistindo a Sra. Presidente da Câmara em sujeitar a votação a proposta de grandes 
opções do plano para 2007 e a proposta de orçamento municipal para 2007, sem ter em 
consideração ou sequer sujeitar a votação as minhas propostas de alteração àqueles documentos 
e sugestão de agendamento de uma outra reunião, a Sra. Presidente violou com esse 
procedimento os mais elementares princípios de direcção democrática de uma reunião de 
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 12-12-2006 

 

6 

---- 2. Decorre da lei que a Presidente da Câmara tem o dever de dirigir as reuniões e não o 
direito de impor nelas a sua vontade. Havendo propostas formuladas por qualquer dos membros 
da Câmara a mesma deve pronunciar-se, votando a sua admissão, e de seguida votando o 
sentido do seu conteúdo. -------------------------------------------------------------------------------------
----3. Porque fui eleito, como aliás todos os que integravam a coligação PSD-CDS, para 
respeitar essas regras reclamo o cumprimento dessa promessa.�---------------------------------------  
---- Também posteriormente os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Engº. João 
Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de 
Pais Monteiro, enviaram um fax datado de 14 de Dezembro de 2006, que a seguir se transcreve:  
---- �Ex.ma Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------------
---- Queira, por favor, mandar incluir na acta da Reunião de Câmara de 12 de Dezembro, a 
seguinte declaração, subscrita pelos vereadores do Partido Socialista:--------------------------------
---- �DECLARAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Sempre foi prática, no nosso concelho, de todas as Câmaras até hoje, ouvirem as propostas 
de todos os vereadores. Numa postura de espírito construtivo que sempre norteou os vereadores 
do Partido Socialista, entenderam estes fazer as propostas abaixo indicadas, a ser incluídas 
como valorização do Orçamento e Plano para 2007: ----------------------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista propõem que, na elaboração do Plano de Actividades 
para o ano de 2007, sejam incluídas as seguintes obras, com dotação orçamental compatível 
com o seu custo real, que permita a sua concretização: -------------------------------------------------
---- - Variante de Aguieira; ----------------------------------------------------------------------------------
---- - Saneamento e respectiva ETAR, de toda a parte Norte de Carvalhal Redondo; --------------
---- - Segunda ETAR de Canas de Senhorim; ------------------------------------------------------------
---- - ETAR de Casal Sancho; -------------------------------------------------------------------------------
---- - Remodelação de Saneamento em Caldas da Felgueira; -------------------------------------------
---- - Terceira ETAR de Nelas, em Póvoa da Roçada; ---------------------------------------------------
---- - Oficinas e Estaleiro Municipal; ----------------------------------------------------------------------
---- - Acessos à Passagem Inferior, em Lapa do Lobo e passeios pedonais; --------------------------
---- - Centro de Dia � Lar de Terceira Idade, em Vilar Seco; -------------------------------------------
---- - Arrelvamento do segundo Campo Municipal e construção do terceiro, no Complexo 
Desportivo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Substituição de fossas sépticas por ETAR�s, na freguesia de Senhorim; -----------------------
---- - Estrada Municipal Nelas � Moreira. -----------------------------------------------------------------
---- Recomendam também e apelam para a conclusão das obras deixadas em curso pelo anterior 
executivo, que no ano de 2006 não tiveram qualquer evolução. ---------------------------------------
---- Mais ainda e tendo em conta a situação criada pelo encerramento de um dos maiores 
empregadores do concelho e região, a Câmara deve reorientar os seus investimentos, dando 
prioridade a infra-estruturas industriais, saneamento básico e rede viária, no sentido de 
promover a captação de novas empresas, oferecendo-lhes de imediato boas condições para a sua 
instalação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os vereadores do PS propõem que esta recomendação seja submetida à votação e que seja 
agendada uma reunião extraordinária desta Câmara, para apreciação e votação do Plano e 
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Orçamento para 2007, dado que a proposta do executivo lhes foi entregue poucos dias antes da 
reunião e não foram ouvidos na sua elaboração.�.-------------------------------------------------------- 
---- Perante a intolerável prepotência da Senhora Presidente da Câmara, em não querer 
submeter a votação as propostas indicadas, contributo que nos havia sido solicitado e foi por 
nós apresentado no tempo e local adequados, entendemos abandonar a sessão, da mesma forma 
que um dos vereadores eleitos pela coligação, não antes de esgotadas todas as soluções 
propostas de, através de decisão democrática, permitir a continuidade dos trabalhos, (pediu-se 
intervalo, apelou-se para decisão soberana da Câmara e sugeriu-se  até a própria interrupção dos 
trabalhos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ao não aceitar nenhumas destas propostas e impondo, obstinadamente, a votação da sua 
proposta de Plano e Orçamento, sem submeter à votação quer as sugestões do PS, quer as do 
vereador do PSD, Dr. Borges da Silva, foram violados os mais elementares princípios da 
democracia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Lamentamos ainda que no dia em que se comemoram 30 Anos do Poder Local 
Democrático, a Dra. Isaura Pedro tenha este comportamento prepotente, totalitário e de uma 
intolerável falta de postura democrática.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do disposto n.º 4, do artigo 89.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi lavrada a presente acta 
por mim, ______________________________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
que a redigi, subscrevi e assino.----------------------------------------------------------------------------- 

  
A Presidente, 

 
_______________________________________ 

 
A Chefe de Divisão, 

 
_______________________________________ 


