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ACTA Nº. 18 
                                       ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA              
                                       MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM  QUINZE  DE   
                                       SETEMBRO DE DOIS MIL E SEIS 
 
---- Aos quinze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e seis, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas dezassete 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, 
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.------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 516.113,90 � (quinhentos e dezasseis mil cento e 
treze euros e noventa cêntimos); - De operações extra orçamentais: 135.031,70 � (cento e trinta 
e cinco mil trinta e um euros e setenta cêntimos).-------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 - CONTABILIDADE 

 
1.1.APROVAÇÃO DA 1ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2006 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 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, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento Municipal e 
às Grandes Opções do Plano, do ano de 2006, a qual fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo 
dela parte integrante, devendo o assunto ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal, 
nos termos da alínea b), do nº. 2, do artigo 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterado 
pela Lei nº. 5-A/2002, de11 de Janeiro.-------------------------------------------------------------------- 
---- 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 declaração de voto:--------------------------------------------------------------
---- �Aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento Municipal e às Grandes Opções do Plano de 
2006:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os vereadores do Partido Socialista, não querendo inviabilizar a concretização do projecto 
político da maioria PSD/PP, sufragado em Outubro de 2005 e muito menos dificultar a 
realização de qualquer obra inscrita nestes documentos, abstêm-se na votação da Revisão do 
Orçamento e Plano para 2006, agora proposta, por entenderem que não serve os interesses do 
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Concelho e das populações, pelas razões apontadas aquando da votação daqueles documentos e 
também porque:------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O recurso a um empréstimo de cerca de 700 mil euros foi justificado com a necessidade 
de financiar alguns projectos de investimento inscritos nas grandes opções do plano.--------------
---- 2. Foi prometido pela maioria, na apresentação do Plano e Orçamento para 2006, que seria 
feita uma revisão que permitisse dotar de financiamento algumas obras inscritas sem 
financiamento definido, com transferência para investimento de despesas correntes, pela 
poupança nestas rubricas de cerca de 500 mil euros.-----------------------------------------------------
---- 3. O saldo do exercício de 2005, no valor de cerca de 400 mil euros, não sendo necessário 
para financiar despesas correntes, deveria ser integralmente aplicado em investimento.-----------
---- 4. Assim, esperar-se-ia uma revisão do Orçamento e Plano com reforço em despesas de 
capital de cerca de 1.600 mil euros, financiando obras de igual valor.--------------------------------
---- 5. Mas, ao contrário do prometido, não há redução em despesas correntes, havendo mesmo 
um aumento de 300 mil euros, correspondente à quase totalidade do saldo da gerência anterior, 
que assim terá que ser afectado a financiar despesas correntes.----------------------------------------
---- 6. Continua evidente a ausência de orientação estratégica para o desenvolvimento do 
Concelho, com total ausência de projectos estruturantes e sem garantir continuidade de obras 
importantes, projectadas e lançadas pelo anterior Executivo.�------------------------------------------  
1.2.APROVAÇÃO DO INVENTÁRIO  DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO 
MUNICÍPIO À DATA DE 31/12/2001 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o inventário dos bens móveis e imóveis do 
Município de Nelas à data de 31 de Dezembro de 2001, o qual fica anexa a esta acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante, devendo o assunto ser submetido à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artigo 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterado pela Lei nº. 5-A/2002, de11 de Janeiro.--------------------------------------------- 
---- 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 declaração de voto:--------------------------------------------------------------
---- �Aprovação do Inventário dos Bens Móveis e Imóveis do Município à data de 31/12/2001.-
---- Os vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente os valores constantes do 
inventário resultante do relatório da empresa Sight Portuguesa, presente a esta reunião de 
Câmara, com as seguintes reservas:-------------------------------------------------------------------------
---- 1. Sendo o inventário um documento dinâmico, no qual não estão referenciados muitos bens 
imóveis, propriedade do Município, por não se encontrarem registados na Conservatória ou por 
outras razões, urge proceder à sua actualização e registo o mais completo possível, pois trata-se 
de um documento contabilístico de grande importância, fundamental para a gestão patrimonial 
do município.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Pretendem ser esclarecidos sobre data de recepção do relatório, datado de 2002 e caso 
existam, quais as razões porque só agora foi submetido à aprovação da Câmara.�------------------  

 ENCERRAMENTO 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezoito horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, __________________________________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
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que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada 
e assinada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Presidente, 
_______________________________________ 

A Chefe de Divisão, 
_______________________________________ 


