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SESSÃO ORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012 

 

ATA 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, nesta 
Vila de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia 
Municipal de Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1.1 - Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 15 de dezembro de 
2011;   

1.2 - Leitura do Expediente; 
1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o Município. 
           (Informações, Pedidos de esclarecimento, Recomendações, etc.) 
2 – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

2.1 – Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a atividade 
municipal, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; 

2.2 – Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a alteração ao 
Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas;  

2.3 – Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, o projeto de 
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Concelho de Nelas; 

2.4 – Aprovar a alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de 
Segurança de Nelas;  

2.5 – Aprovar a desafetação de bens do domínio público, referente à alteração 
de operação de loteamento – Alteração dos Lotes n.ºs 55 e 56. Processo de operação de 
loteamento n.º 01/93 – Alvará n.º 03/94 e posteriores aditamentos n.ºs 1 e 2. 
Requerente: Sónia Maria Jesus Miranda Guedes Loureiro. Local: Urgeiriça, Freguesia 
de Canas de Senhorim; 

2.6 - Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão – Continuação da 
adesão ao sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos – Conhecimento; 

2.7 - Pedido de isenção do pagamento do Imposto Municipal Sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis. Requerentes: Emanuel José da Costa Santos 
Marques e Maria José Miranda Ferreira – Proposta de indeferimento; 

2.8 – Moção sobre o projeto do novo mapa judiciário – Conhecimento. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária desta 

Assembleia. Começo, como habitualmente, por cumprimentar a Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, os Senhores Vereadores, os Senhores Secretários, os 
Senhores Presidentes das Junta de Freguesia, os Senhores Membros da Assembleia e o 
Exmo. Público, aqui presente. 
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Passo, de seguida, a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos 
que irá fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia e o registo das 
respectivas faltas. Faça favor. 

(A chamada foi feita pelo Senhor Segundo Secretário, Senhor Manuel dos 
Santos)     

O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
- Temos, até ao momento, um total de 29 presenças e 1 falta. Falta o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim Luís Manuel Abrantes Pinheiro. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos. É sempre 

bom verificar que a participação nestas Assembleias continua a ser maciça. 
Dando continuidade à sessão, passamos ao ponto 1.1 - Discussão e aprovação 

da ata da sessão ordinária de 15 de Dezembro de 2011. Sobre este ponto, algum dos 
Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra?  

Uma vez que não, passamos, à votação da mesma. Discussão e aprovação da 
ata da sessão ordinária de 15 de Dezembro de 2011. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Foi aprovada por unanimidade.  

No que respeita ao ponto 1.2 – Leitura do Expediente, como habitualmente, 
vou escusar-me à leitura do mesmo, uma vez que foi enviado a todos os Senhores 
Membros da Assembleia.  

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

 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 
- Câmara Municipal de Nelas – Envio de fotocópia das atas das reuniões 

ordinárias de 29/11/2011; 13/12/2011; 27/12/2011; 10/01/2012; 31/01/2012;  
- Membro da Assembleia, José Manuel de Almeida Gomes Ambrósio – 

Solicita justificação da falta dada à sessão ordinária de 23 de setembro de 2011;  
- Membro da Assembleia, Arlete da Luz Vaz Freixo Garcia – Solicita 

substituição do cargo em que foi nomeada na Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Nelas;  

- Exemplar do Jornal do STAL;  
- Associação Nelas Solidária – Envio de postal de boas festas;  
- Câmara Municipal de Sines – Envio de postal de boas festas;  
- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões – Plano de Atividades e 

Orçamento do exercício económico do ano de 2012;  
- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões – Redução remuneratória 

– Senhas de presença – Informação às respetivas entidades empregadoras públicas; 
- Junta de Freguesia de Canas de Senhorim – Envio de postal de boas festas;   
- Assembleia Distrital de Viseu – Convocatória – 14,30 h, dia 27 de dezembro 

de 2011 – Eleição da Mesa da Assembleia; 
- Assembleia Distrital de Viseu – Convocatória – 15,30 h, dia 27 de dezembro 

de 2011 – Sessão Ordinária de Dezembro; 
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- CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas – Pedido de 
designação de elemento substituto da Assembleia Municipal;  

- Cópia de ofício enviado à Câmara Municipal de Nelas pela Associação de 
Municípios da Região do Planalto Beirão – Recolha de resíduos sólidos urbanos – 
Interesse em continuar, ou não, a aderir ao sistema de recolha de resíduos sólidos 
urbanos;  

- Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão – Envio de cópia do 
Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o ano de 2012;  

- Luis Manuel Abrantes Pinheiro, Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim – Solicita justificação das faltas das às sessões ordinárias de 03 de Junho de 
2011, 23 de Setembro de 2011 e 15 de Dezembro de 2011;  

- Assembleia Municipal de Seia – Envio de moção sobre os IC´s 6, 7 e 37; 
- Banda Filarmónica de Santar – Convite para estar presente no 120.º 

aniversário daquela Banda, dia 12 de fevereiro de 2012;   
- Exemplar do jornal Voz das Misericórdias; 
- Associação Empresarial da Região de Viseu – Convite – Sessão de abertura 

ENERVIDA’12, 9 de Fevereiro de 2012, 10 horas, Pavilhão Multiusos, em Viseu;  
- Câmara Municipal de Nelas – Envio de moção sobre o projeto do novo mapa 

judiciário, aprovado por unanimidade, na reunião ordinária pública, realizada em 31 de 
janeiro de 2012;  

- Ofício n.º 267, datado de 03 de fevereiro de 2012, da Câmara Municipal de 
Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;  

  
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 
  - Ofício n.º 26/11, datado de 16 de dezembro de 2011, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das deliberações 
tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 15 de dezembro 
de 2011; 

- Ofício n.º 27/11, datado de 28 de dezembro de 2011, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 
Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas, designando a 
Senhora Carina Liliana Amaral Póvoas, para substituir a Senhora Arlete da Luz Vaz 
Freixo Garcia nas reuniões da Comissão Alargada daquela Instituição; 

- Ofício nº. 01/12, datado de 14 de fevereiro de 2012, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos, de seguida, para o ponto 1.3 – Assuntos diversos dos da “Ordem 

do Dia”, de interesse para o Município – Informações, Pedidos de esclarecimento, 
Recomendações, e outros. Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da 
Assembleia pretende usar da palavra? Vai usar da palavra o Senhor Membro da 
Assembleia Aires dos Santos. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos: 
- Boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Colegas e Camaradas. 
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Venho aqui solicitar uma informação e gostava que fosse dada pela Senhora 
Presidente da Câmara, ou pelo Executivo. Na última Assembleia levantei uma questão, 
que alarmava as populações, pois tratava-se de um assunto que se relacionava com a 
Estação de Nelas e a Estação de Canas de Senhorim. 

A Estação de Nelas vivia, na altura, com falta de pessoal devido à aposentação 
de dois Funcionários e, mais tarde, passou um período em que encerrava porque não 
havia ninguém que viesse assegurar os serviços. Neste momento foi regularizado, em 
parte, o bom funcionamento com a vinda de um Chefe da Estação de Celorico da Beira 
e um Funcionário da Guarda. 

Embora não saiba se esta solução se deve ao trabalho e ao empenhamento da 
Câmara de Nelas, devo no entanto, considerá-lo útil, porque, normalmente, o que 
acontece nestes serviços é quebrar e cada vez ter menos Funcionários e, em alguns 
casos, até encerrar. Congratulo-me com esta solução, pois os dois efectivos conseguiram 
assegurar o bom funcionamento da Estação de Nelas e esta é, sem dúvida, uma Estação 
estratégica em termos geográficos, atendendo às cidades e às populações que serve.  

Quanto à Estação de Canas de Senhorim, a situação não se inverteu e, pelo 
contrário, até se agravou no período de Carnaval; para estranheza nossa, a Estação de 
Canas de Senhorim foi emparedada. Trouxe uma fotografia que comprova a existência 
de uma parede. Penso que é uma agressão às populações, porque embora seja uma 
Estação sem bilheteira pois esta encerrada, havia no entanto acesso para que os utentes 
utilizassem a sala de espera, as casas de banho e as informações, agora não, deparamo-
nos com esta parede de betão. A estação está emparedada e rebocada, mantendo no 
entanto a placa das informações, ou seja, isto é uma situação que deve ser acautelada 
porque as populações já se começaram a indignar, pois não há uma explicação lógica 
que justifique tal aparato. Muito obrigado.   

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Vai usar da 

palavra a Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura Pedro, que irá prestar os devidos 
esclarecimentos. Faça favor. 

A Senhora Presidente da Câmara: 
- Em primeiro lugar, queria agradecer esta informação, pois não tínhamos 

conhecimento dela. Em relação à Estação de Nelas, tal como aqui tinha dito, na altura, 
estávamos em contacto permanente, quer com os Funcionários quer com o Senhor 
Diretor da CP, que nos tinha garantido que o problema dos encerramentos temporários 
se devia às férias e à falta de recursos humanos. Garantiu-me que após esse período 
seria restabelecido o normal funcionamento e que viriam Funcionários substituir 
aqueles que, entretanto, se tinham aposentado. Felizmente, tal veio a acontecer e o 
normal funcionamento foi retomado.  

Em relação ao problema da Estação de Canas de Senhorim, e aproveitando a 
boa relação que mantemos com o Senhor Diretor da CP, iremos saber o ele nos tem a 
dizer sobre isto. Manifesto a minha surpresa porque não fazia ideia, nem eu e penso que 
ninguém do Executivo, que isto estava a acontecer na Estação de Canas de Senhorim. 
Irei saber, já na próxima segunda-feira, e depois informar-vos-ei.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara. Passo, agora, a palavra ao 
Senhor Membro da Assembleia Cândido Marques. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Cândido Marques: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Secretários, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Senhor Jornalista, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Venho aqui para fazer uma pergunta, e ao mesmo tempo pedir uma explicação, 

ao Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel Marques. 
Há uns tempos atrás saiu na imprensa que o Senhor Dr. Manuel Marques iria 

ser nomeado para a CCDR de Coimbra. Gostaria, pessoalmente, de saber e penso que 
também os meus Colegas da Assembleia gostariam de saber, em que ponto está essa 
nomeação, o que é que se passou e o que é que verdadeiramente aconteceu. Obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Cândido Marques. Vai usar 

da palavra, com a autorização da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Vice-
Presidente da Câmara Manuel Marques. Faça favor. 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Quero, em primeiro lugar, agradecer à Senhora Presidente da Câmara pela 

oportunidade que me deu para apresentar o esclarecimento. 
Gostaria de dizer ao Senhor Membro da Assembleia Cândido Marques que só 

aqui venho dar uma explicação sobre essa matéria porque envolveu, efetivamente, o 
lugar de Vereador, porque se assim não fosse escusava-me a fazê-lo, atendendo que só 
tinha a ver, com a minha vida pessoal. Mas porque envolve um cidadão que tem uma 
ligação à Câmara Municipal, da qual é Vice-Presidente da Câmara, penso que os 
Membros desta Assembleia merecem esse respeito e merecem essa explicação. 

Efetivamente, há cerca de dois meses, fui contactado, via telefone, por uma 
pessoa, que não vale a pena aqui estar a referir o seu nome, que iria ser convidado pela 
Senhora Ministra da Agricultura para ir desempenhar o cargo de Vice-Presidente da 
CCDR de Coimbra. Nesse mesmo dia, a Senhora Ministra da Agricultura ligou-me e eu 
disse-lhe que ia pensar, pois teria que falar com a Senhora Presidente da Câmara e com 
a minha família e só depois lhe podia dar uma resposta, deixando, no entanto, em aberto 
a minha ida para Coimbra. 

No dia em que exactamente fui com a Senhora Presidente da Câmara, 
juntamente com o Senhor Vereador Osvaldo Seixas, à Assembleia da República, a 
Senhora Ministra da Agricultura telefonou-me e disse-me: “Dr. Manuel Marques, para 
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que o Senhor não saiba pela imprensa, vou informá-lo que foi, ou vai ser, nomeado hoje 
pelo Senhor Primeiro-Ministro para Vice-Presidente da CCDR de Coimbra”. 

Logo aí, transmiti à Senhora Ministra de que certamente não iria aceitar, mas 
pedi-lhe para falar com a Senhora Presidente da Câmara e com a minha família, que 
eram as pessoas com quem eu tinha que, efetivamente, falar. Falei com a minha família 
e com a Senhora Presidente da Câmara e ao outro dia liguei para a Senhora Ministra e 
disse-lhe, exatamente, o seguinte: “Não aceito o lugar de Vice-Presidente da CCDR”. 

Não aceitei porquê? Por uma razão muito simples. Em primeiro lugar existe o 
grande respeito, a solidariedade e a lealdade que tenho pela Senhora Presidente da 
Câmara. Não me canso de dizer de que fiz uma coligação, não com os partidos, mas 
com a Dr.ª Isaura Pedro e com o Dr. Benjamim Pedro, embora alguém, no tempo e no 
passado, se quis arguir-se da responsabilidade da coligação para a Câmara de Nelas. 
Isso não é verdade, pois essa coligação surgiu em minha casa, dois anos antes, quando o 
Senhor Dr. Marta Gonçalves me convidou e eu disse-lhe claramente, em minha casa 
durante um jantar, juntamente com outra pessoa de Mangualde, que a Senhora 
Presidente da Câmara sabe quem é, que na altura não fazia parte da Comissão Política 
Distrital de Viseu, obviamente que não vou aqui referir o seu nome, se os Senhores 
querem tirar o PS da Câmara, esse objetivo passa pela Senhora Dr.ª Isaura Pedro ser 
candidata a Presidente da Câmara de Nelas. Em boa hora me ouviram e em boa hora 
conseguimos tirar o Partido Socialista que detinha o poder municipal. 

Acresce a tudo isto, a lealdade e a solidariedade e o interesse do Concelho de 
Nelas. O combate político que se avizinha, com as circunstâncias que o País está a 
atravessar, com o ataque cerrado que querem fazer ao poder local e com o ataque 
cerrado que querem fazer aos serviços de Nelas, será muito difícil. Mas não é o PSD, 
nem o CDS, ao contrário do que se por aí apregoa, que atacam o poder local. Pois isto já 
vem de trás, porque não foi o CDS e o PSD sozinhos, que assinaram a troika, foi 
também o Partido Socialista. Embora o Partido Socialista queira, como fez Pilatos, lavar 
as mãos, mas não pode fazê-lo, não pode porque não o permitiremos. Essa razão é mais 
que suficiente, para estar ao lado da Senhora Presidente da Câmara, para combater 
contra esse Partido Socialista, para combater pela defesa intransigente do Concelho de 
Nelas. Meus amigos e meus Senhores, se eu fosse para Coimbra estaria, 
obrigatoriamente, amarrado de pés e mãos e o meu Concelho que me adoptou de 
pequenino, embora eu diga sempre na história que sou tão Nelense como qualquer 
outro, porque os meus bisavós pertenceram às Terras de Senhorim até 1835 quando 
reformaram o País, a reforma de Mouzinho da Silveira, e que retiraram Gandufe e Vila 
Nova de Espinho para as Terras de Azurara. Até essa altura, nós pertencíamos às Terras 
de Senhorim com a sede do Concelho em Vilar Seco. Sou, por isso, tão Nelense como 
qualquer outro.  

Por isso mesmo é que não fui para Coimbra, por respeito à Senhora Presidente 
da Câmara e pelo interesse concelhio e pelas lutas que se avizinham e que se cuide o 
Partido Socialista, que estava á espera de me ver pelas costas, não me vai ver pelas 
costas: Vai-me ver lutar para que não volte à Câmara, para que a liberdade e o 
desenvolvimento do Concelho, ao contrário do que dizem, possa continuar. Não se vão 
livrar de mim e, também, aqueles que, de uma forma nebulosa e menos correcta, 
estavam a pensar que batiam palmas por me ir embora, para me verem pelas costas, bem 
se enganaram. 
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Este convite da Senhora Ministra serviu para, essencialmente, ver quem é que 
estava a bater palmas por este humilde cidadão partir de bagagens para Coimbra. Disse, 
na altura, à Senhora Presidente da Câmara: “Senhora Dr.ª, só irei para Coimbra se ficar 
aqui ao seu lado e ajudá-la no que puder”. Pedi, imediatamente, pareceres à 
Procuradoria Geral da República, à IGAL e à CCDR, para saber se era incompatível o 
lugar de Vereador; mesmo se fosse, nem punha em questão sequer, era decidido 
liminarmente não ir. 

Agradeço ao Senhor Membro da Assembleia Cândido Marques por permitir 
esclarecer este assunto. Os valores do Concelho de Nelas, a solidariedade que a Senhora 
Presidente da Câmara me merece e o combate que se avizinha na defesa deste 
Concelho, foram as razões mais que suficientes para abdicar de um cargo pessoal, que 
até podia ser um trampolim, acredito que o fosse. Mas como já tenho 54 anos, já me 
começo a sentir um pouco velhote para essas andanças que ultrapassam a minha vida do 
dia-a-dia. Como disse, estas foram as quatro razões fundamentais que, pelas quais, 
preferi ficar em Nelas.  

E os meus adversários podem contar comigo, pois cá estarei para os combater. 
Cá estarei, mais uma vez, com a Senhora Presidente da Câmara e com o PSD, o partido 
que ela representa e eu pelo CDS para combatermos aqueles que não gostam do nosso 
Concelho de Nelas. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vice-Presidente da Câmara Manuel Marques. Dou, de 

seguida, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal,  
Digníssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Secretários, 
Caros Colegas, Membros desta Assembleia. 
A razão que me trás aqui é muito simples. Conhecedor que sou de toda a luta 

pela defesa dos serviços e pela melhoria e manutenção de outros que nos foram 
retirados, desde algum tempo a esta parte, sei que a Senhora Presidente e o Executivo 
tudo têm feito para que este Concelho de Nelas não fique órfão dos bens que lhe são 
essenciais, para o seu desenvolvimento.  

Lamentavelmente, alguns dos desatentos à agenda e ao trabalho diário deste 
Executivo, na defesa dos interesses desta terra, aproveitam-se do momento para, talvez 
na ânsia de angariar alguns votos, distribuir alguns panfletos, porta a porta, tentando 
denegrir o Executivo e o seu grandioso trabalho no que diz respeito a algumas matérias. 
Fiquei muito surpreendido quando, hoje mesmo, vi na caixa do correio esse panfleto. 

Solicitava à Senhora Presidente de Câmara, ou ao seu Executivo, que, de uma 
forma muito adequada, esclareça aqueles que andam adormecidos sobre o que é que se 
passa com o Tribunal de Nelas e o que é que está a ser feito na defesa deste Serviço. 

Numa reportagem televisiva, porque considero que este Executivo é um 
Executivo de luta, numa das saídas da Assembleia da República, vi os designados 
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“Homens da Luta” a despedirem-se e a honrarem a presença deste Executivo na defesa 
dos interesses desta terra.  

Pedia à Senhora Presidente para que esclarecesse, de uma vez por todas, esta 
questão, porque é importantíssima para o bem-estar desta terra, que muito necessita de 
paz e da justiça a funcionar neste Concelho.             

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu. Sobre essa 

matéria a Senhora Presidente da Câmara já me tinha confidenciado que iria também 
abordá-la no ponto da sua intervenção, ainda no tocante a este assunto, temos uma 
moção para o ponto 2.8 que foi enviada a todos os Senhores; falaremos sobre ela nesse 
ponto. 

Sobre o Período de Antes da Ordem do Dia, mais algum dos Senhores 
Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, damos por 
encerrado este ponto, passando, de seguida, para o Período da Ordem do Dia. 

Mas ainda antes de passarmos aos assuntos da Ordem do Dia, algum dos 
Senhores presentes pretende usar da palavra no tempo destinado ao Público? Uma vez 
que não, vamos dar seguimento aos nossos trabalhos com o Período da Ordem do Dia. 
O ponto 2.1 – Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade 
municipal, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
 
 

(Informação enviada a todos os Senhores Membros da Assembleia Municipal) 
Ex.mo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos. Senhores Membros da Assembleia 
De acordo com a alínea e), do n.º 1, do Art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar 
a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da atividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 15 de dezembro último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Ampliação da rede de esgotos na Rua da Mamoa, em Casal Sancho;  
- Construção de muros no cemitério de Aguieira, em colaboração com a Junta 

de Freguesia;  
- Construção de muros no Loteamento do Prado, em Vilar Seco;  
- Construção da Capela Mortuária de Lapa do Lobo, em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
- Construção de rede de esgotos na Zona Industrial 2, (Borgstena), em Nelas;  
- Construção do muro de suporte de terras no Centro de Dia de Vilar Seco;  
- Colocação de banda na Av.ª José Maria da Fonseca, em Nelas;  
- Colocação de pó de pedra no Campo de Futebol de Carvalhal Redondo, em 

colaboração com a Junta de Freguesia;  
- Terraplanagem de terrenos anexos à Variante de Aguieira, conforme acordo 

expropriativo;  
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- Colocação de manilhas na ETAR Norte de Lapa do Lobo;  
- Requalificação da pista de moto cross em Vila Ruiva, em colaboração com a 

Junta de Freguesia de Senhorim;  
- Transporte de terras, nos terrenos da Variante, em Nelas;  
- Reparação de calçadas no Concelho;  
- Expropriação e construção de muros e passeios na rotunda, junto ao LIDL, 

em Nelas;  
- Obras de rede de águas pluviais na Rua da Soma, em Santar;  
- Poda de árvores em todo o Concelho;  
- Arranjo de caminhos agrícolas no Concelho;  
- Construção da rede de águas pluviais no Loteamento do Areal, em Nelas;  
- Colocação de infraestruturas elétricas e PT e requalificação de lancil e 

pavimento, no Vale de Senhorim, em Nelas;      
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Arranjos urbanísticos de um largo, no Pisão; 
- Rede de águas pluviais na Rua do Provincial, em Canas de Senhorim; 
- Arranjo de passeios na rua principal de Carvalhal Redondo; 
- Alargamento de passeios junto ao terreno da Feira, em Carvalhal Redondo;  
- Construção de parte da “Ligação da E. N. n.º 234 à Radial do Caminho da 

Urgeiriça”;  
- Construção de muro e barracão em granito no Caminho do Prado, em Vilar 

Seco;  
- Captação de água bruta na Quinta da Cerca para a Zona Industrial de Nelas/ 

Lusofinsa; 
- Construção de acesso e delimitação do terreno anexo ao futuro Museu do 

Vinho, em Santar; 
- Requalificação do edifício do Jardim Infantil de Santar, em colaboração com 

a Junta de Freguesia;  
- Rede de águas pluviais e rede de gás na Rua Dr. José Pinto Loureiro, em 

Nelas; 
- Construção de passeios na Rua Dr. Pinto Loureiro, em Nelas;  
- Vedação do campo de futebol de Vale de Madeiros;  
- Expropriações da Rua Marques Pinto, em Nelas – Vedação de terreno;  
- Requalificação da Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, em Nelas; 
- Construção de muros junto à Rotunda de Moreira; 
- Expropriações da Variante – Construção de anexo; 
- Obras para instalação dos futuros Julgados de Paz em Nelas;  
- Construção de redes de água, esgotos e pluviais no acesso ao Loteamento do 

Prado, em Vilar Seco;  
- Construção de infraestruturas – águas, esgotos, pluviais, redes elétrica e 

telefónica na Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas;  
- Alargamento da Avenida Viscondessa de Taveiro, em Santar;  
- Arranjos exteriores do Centro de Dia de Vilar Seco;  
- Arranjo do Largo da Feira mensal de Carvalhal Redondo; 
- Construção do arruamento do Dique, em Vilar Seco;  
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- Beneficiação de pavilhão para o futuro armazém de materiais da Proteção 
Civil;  

- Construção de muros para construção da rotunda de Moreira; 
- Colocação da vedação do campo n.º 2 do Estádio Municipal de Nelas; 
- Abertura de caminho de ligação ao Caminho da Adaúfa; 
- Construção de passeios na Av.ª 25 de Abril, em Santar;  
- Requalificação da Praceta António Lúcio, em Santar;  
- Construção de passeios na Av.ª Vasco da Gama, em Carvalhal Redondo;  
- Limpezas das Escolas do Concelho;  
- Alargamento do Caminho do Moledo, em Nelas;  
- Construção do 3.º Campo do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Construção de adutora desde o novo reservatório de Vilar Seco até à Zona 

Industrial e Complexo Desportivo;  
- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  
- Terraplanagem na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Abertura de arruamento na Zona Industrial n.º 1, em Nelas;  
- Construção de rede de águas pluviais na Zona Industrial n.º 1, em Nelas; 
- Construção da Variante à Aguieira;  
- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Eletrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de: 
- Pintura do cemitério de Aguieira;  
- Arranjos dos passeios na Rua da Estação, em Canas de Senhorim, em 

colaboração com a Junta de Freguesia; 
- Arranjo do espaço exterior da Associação do Bairro da Igreja, em Nelas; 
- Construção de inibidores de velocidade, em Santar;  
- Construção de espaço para implantação de Ecopontos, em Carvalhal 

Redondo; 
- Arranjo de levada no Rio Castelo, na Vila, em Senhorim;  
- Construção de rede de águas pluviais junto à Associação da Vila, em 

Senhorim;  
- Colocação de abrigo em Carvalhas, em colaboração com a Junta de 

Freguesia;  
- Construção de rede de águas pluviais e rampa na zona da antiga padaria, em 

Vilar Seco; 
- Reparação da Rua dos Fiais, em Nelas.  
4) Informação financeira: 
Informo V.ªs Ex.ªs que em 31 de janeiro de 2012: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 462.212,83 euros;  
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- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 2.799.597,06 euros, 
estando por pagar faturas de fornecedores desde o mês de novembro de 2010; 

- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 1.853.323,44 euros. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto, vai usar da palavra a Senhora Presidente, Dr.ª Isaura Pedro. 

Faça favor. 
A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro: 
- Muito boa noite, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Caro Público. 
Em primeiro lugar, devo dizer que não estava à espera que o Dr. Manuel 

Marques viesse aqui dar esta explicação. Mas ainda bem que a deu, porque senão teria 
que falar à Assembleia, e devo dizer que todos nos congratulamos por ele ter ficado. 
Aliás, penso que não seria de esperar outra coisa, uma vez que o Dr. Manuel Marques, 
desde sempre, tem uma história no seu passado que fala por si. É uma pessoa que, como 
todos sabemos, põe os interesses do Concelho sempre à frente dos seus interesses 
pessoais. Quero-lhe agradecer, em nome do Executivo e de toda a Assembleia, a decisão 
de ter preferido o seu Concelho e defender as suas populações; fica esta nota que 
gostaria de deixar. 

Inicio a intervenção de hoje com uma palavra de agradecimento às quatro 
Associações do Concelho que, mais uma vez, com grande sentido de humor e 
criatividade nos brindaram com um excelente desfile de Carnaval. Saúdo o Cimo do 
Povo, o Bairro da Igreja, o Paço e o Rossio, que foram os grandes protagonistas deste 
Carnaval. Souberam criar dinâmica à economia local e encher toda a população de 
alegria. São os seus Dirigentes os grandes protagonistas desta festa e, por isso, merecem 
os nossos parabéns e um grande louvor pela sua dedicação. 

Apesar desta conjuntura difícil que o País atravessa, é com satisfação que, 
segundo a informação do último boletim da CCDR Centro, durante o último trimestre 
de 2011 houve uma melhoria da taxa de desemprego no nosso Concelho, ou seja, 
comparativamente com o período homólogo do ano passado, baixou de 6,5 para 6,2%. 

Congratulamo-nos com estas melhorias registadas e reconhecemos que muito 
se deve ao trabalho desenvolvido pelos empresários locais, bem como à estratégia 
política da Autarquia na captação de novos investidores que têm conseguido manter e 
gerar postos de trabalho. 

Em relação ao setor das obras informo também esta Assembleia que estão já 
em fase final de execução duas obras emblemáticas para o Concelho de Nelas. Refiro-
me à construção da segunda fase da Variante de Nelas e ao Centro de Dia e Creche de 
Vilar Seco. A segunda fase da Variante, como sabem, foi executada com orçamentos da 
Autarquia e com os fundos comunitários e que vai permitir uma nova centralidade para 
a sede do Concelho, permitindo novas áreas de expansão para além de desviar o trânsito 
junto à Escola e às piscinas, o que assegurará, definitivamente, uma maior segurança à 
circulação das nossas crianças. 
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O Centro de Dia e a Creche de Vilar Seco é uma obra executada em parceria 
com o Governo, com a Junta de Freguesia de Vilar Seco e com o Centro Paroquial de 
Vilar Seco e confirma a nossa estratégia de proximidade com as pessoas, apoiando os 
equipamentos sociais de valor indiscutível no apoio aos grupos mais vulneráveis da 
sociedade, que são os idosos e as crianças. 

Informo, ainda, a Assembleia de que no próximo mês de Março vamos iniciar 
mais uma obra importantíssima para Canas de Senhorim e para todo o Concelho e que 
irá pôr cobro a mais um ponto negro no que diz respeito à sinistralidade. Refiro-me às 
rotundas de Canas de Senhorim, na Estrada Nacional n.º 234. 

Outra das obras a iniciar muito brevemente será o Edifício Multiusos, ou Casa 
da Cultura, também em Canas de Senhorim, que será edificada, como sabem, na Casa 
do Frazão, adquirida recentemente pela Autarquia. Também se seguirão outras obras de 
proximidade em todas as Freguesias, a maioria delas em parceria com as Juntas de 
Freguesia. 

Senhores Membros da Assembleia, todos sabemos que vivemos num País 
intervencionado pela troika e também sabemos que estamos a ser governados por uma 
maioria legítima, mas que governa amarrada a um memorando negociado pelo Governo 
do Partido Socialista. Todavia o Partido Socialista parece que aterrou, agora, no nosso 
País e que não assume as suas responsabilidades, nomeadamente, quanto à situação de 
bancarrota a que deixou chegar o País. Perante este enquadramento, estamos a assistir, 
de uma forma inconcebível, ao esvaziamento de serviços no Interior, acentuando a 
desertificação e as assimetrias existentes. Sabemos que o desenvolvimento das sedes de 
Concelho foi fortemente determinado pela instalação e funcionamento dos diversos 
serviços descentralizados do Estado num princípio de proximidade e de coesão 
territorial e que, em nosso entender, mesmo num País em situação de crise extrema que 
atravessamos, não poderá ser desprezado. 

Neste pressuposto e relativamente ao processo de reorganização do mapa 
judiciário, recentemente conhecido pelos órgãos de comunicação social, a posição do 
Executivo é de total repúdio, para além de não concordarmos com os critérios 
considerados. Entendemos que todos os processos que envolvam tomadas de decisão e 
que venham a ter repercussões socioeconómicas locais, como é o caso desta proposta, 
têm, prévia e obrigatoriamente, os legítimos representantes das populações locais de 
serem ouvidos. 

O nosso Tribunal, inaugurado pelo Ministro da Justiça de então, Dr. Fernando 
Nogueira, num do Governo do PSD, presta um serviço de reconhecido valor ao 
Concelho. Funciona num edifício da Autarquia, sem qualquer encargo financeiro e cuja 
manutenção é também assegurada pela Autarquia, para além de que o Tribunal cumpre 
mais do que a sua função intrínseca, pois é, por si só, um factor de dinamização urbana 
e económica. Devo dizer, também, que tem uma pendência anual real de cerca de dois 
mil processos e que, segundo a Senhora Ministra da Justiça, se reduziriam a 217 com a 
reorganização, mas iremos rebater estes números quando formos recebidos pela Senhora 
Ministra. Devo informar a Assembleia de que, para além de reuniões com a Associação 
Nacional de Municípios e com o Senhor Bastonário, com os Grupos Parlamentares de 
todos os Partidos com assento na Assembleia da República, há uma conjugação de 
esforços entre a Delegação da Ordem dos Advogados de Nelas e o Executivo no sentido 
de juntarmos argumentos para inverter esta situação. 
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A Senhora Ministra vai ter que nos explicar como é que reduzindo os Juízes em 
Mangualde e transferindo processos de Nelas para Viseu, e também para Mangualde, se 
conseguirá melhorar o acesso à justiça, tornando-a mais eficiente e mais próxima dos 
cidadãos. Aguardamos a reunião que a Senhora Ministra irá marcar com cada Autarquia 
envolvida na certeza de que, fique bem claro nesta Assembleia, acima de qualquer 
Partido, para este Executivo está e estará sempre a defesa dos interesses do Concelho de 
Nelas e das suas populações.  

Não sei se sabem quais são os critérios para a ponderação do encerramento, 
mas tenho aqui o ponto um, que é o volume processual subsistente expectável, após a 
reorganização ser inferior a cerca de 250 processos entrados, a distância entre o 
Tribunal a encerrar e aquele que se vai receber o processo possível de ser percorrido e 
de tempo inferior a cerca de uma hora, a qualidade das instalações, bem como a 
circunstância de serem propriedade do Ministério da Justiça, ou arrendadas, a evolução 
da população da zona. De acordo com os Censos de 2011, a oferta em meios 
alternativos de resolução de litígios e ainda os serviços centrais existentes na localidade, 
ou a possibilidade de instalação de postos de atendimento ao cidadão. São estes os 
critérios que nós estamos a rebater um a um e, como já vos disse, esperamos conseguir 
inverter esta situação, aliás como a Senhora Ministra diz, isto não passa de um ensaio; 
esperemos que sim. 

Por outro lado, aguardamos, a regulamentação da Lei da Reforma 
Administrativa. Sabem que, inicialmente, com a primeira proposta, o Concelho de Nelas 
perderia cinco Freguesias e com a segunda proposta, que recebemos agora, poderá 
perder duas, mas, em qualquer circunstância, defenderemos sempre as nove Freguesias 
do Concelho porque está em causa a coesão social e do território. Reconhecemos, e 
sempre praticámos, a política de proximidade e afirmamos o valor da autonomia e da 
soberania de cada Freguesia, mais agora num período em que os próprios Presidentes 
das Juntas de Freguesia são a referência e integram também as redes sociais que são 
importantíssimas nestes momentos que vivemos. 

Lutámos, até agora, com todos os argumentos e com determinação. Falámos 
com o Governo, falámos com o Senhor Presidente da República e pensamos que este 
volte face que houve, teve alguma relação directa com o nosso esforço. Nós, Autarcas, 
estamos dispostos a ir até às últimas consequências para que consigamos preservar a 
nossa coesão de território que, segundo nós, só existe se continuarmos a ter as nossas 
nove Freguesias. Estamos a fazer aquilo que os políticos devem fazer que é estar ao lado 
das populações, estar ao lado das suas necessidades. Para nós, acima de qualquer 
Partido está o interesse do nosso Concelho e das nossas populações. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara. Penso que os esclarecimentos 

pedidos pelo Senhor Membro da Assembleia Jorge Abreu foram prestados. 
Reafirmo, mais uma vez, que a solidariedade e a luta pela defesa de todas as 

Freguesias e de todos os Serviços deve ser, sem exceção, um trabalho de todos. 
Mais algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 

Uma vez que não, passamos para o ponto 2.2 - Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 
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2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de janeiro, a alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende, neste ponto, usar da 
palavra? Uma vez que não, vamos pôr o ponto à votação. O ponto 2.2 – Aprovar, nos 
termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila 
de Nelas e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por 
unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.2 – Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a alteração 
ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido 
aprovado com 29 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra, isto é, por unanimidade. 

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

unanimidade. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.3 - Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, 

do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, o projecto de Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 
Concelho de Nelas. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos pôr o ponto 2.3 à votação. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Foi, também, aprovado por unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.3 – Aprovar, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, o projeto de 
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Concelho de Nelas, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 29 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto 
é, por unanimidade. 

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

unanimidade. 
Passamos ao ponto 2.4, da Ordem de Trabalhos – Aprovar a alteração ao 

Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Nelas. 
A alteração, como todos tiveram oportunidade de ver, prendia-se com o n.º 1, 

do artigo 6.º, o n.º 1, do artigo 7.º e o n.º 3, do artigo 13.º; eram, fundamentalmente, 
questões de linguagem. Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da 
palavra neste ponto?  

Uma vez que não, vamos, também, pôr o ponto 2.4 à votação. Ponto 2.4 – 
Aprovar a alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Nelas. 

Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. 
O Senhor Primeiro Secretário: 
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MINUTA DA ACTA 
O ponto 2.4 – Aprovar a alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 29 votos a favor, 0 
votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

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

unanimidade. 
Ponto 2.5 – Aprovar a desafectação de bens do domínio público, referente à 

alteração de operação de loteamento – Alteração dos Lotes n.ºs 55 e 56. Processo de 
operação de loteamento n.º 01/93 – Alvará n.º 03/94 e posteriores aditamentos n.ºs 1 e 
2. Requerente: Sónia Maria Jesus Miranda Guedes Loureiro. Local: Urgeiriça, 
Freguesia de Canas de Senhorim. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar 
da palavra? Uma vez que não, vamos, também, pôr o ponto 2.5 à votação.  

Então 2.5 – Aprovar a desafetação de bens do domínio público, referente à 
alteração de operação de loteamento – Alteração dos Lotes n.ºs 55 e 56. Processo de 
operação de loteamento n.º 01/93 – Alvará n.º 03/94 e posteriores aditamentos n.ºs 1 e 
2. Requerente: Sónia Maria Jesus Miranda Guedes Loureiro. Local: Urgeiriça, 
Freguesia de Canas de Senhorim. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado 
por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O ponto 2.5 – Aprovar a desafetação de bens do domínio público, referente à 
alteração de operação de loteamento – Alteração dos Lotes n.ºs 55 e 56. Processo de 
operação de loteamento n.º 01/93 – Alvará n.º 03/94 e posteriores aditamentos n.ºs 1 e 
2. Requerente: Sónia Maria Jesus Miranda Guedes Loureiro. Local: Urgeiriça, 
Freguesia de Canas de Senhorim, foi posto à votação, tendo sido aprovado com 29 
votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade. 

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

unanimidade. 
Passando, de seguida, ao ponto 2.6, que é uma informação da Associação de 

Municípios da Região do Planalto Beirão – Continuação da adesão ao sistema de 
recolha de resíduos sólidos urbanos. Algum dos Senhores Membros da Assembleia 
pretende, sobre este assunto, usar da palavra para pedir algum esclarecimento? 

Uma vez que não, passamos ao ponto 2.7 - Pedido de isenção do pagamento do 
Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. Requerentes: Emanuel 
José da Costa Santos Marques e Maria José Miranda Ferreira – Proposta de 
Indeferimento. Esta proposta vem emanada da Câmara e solicita-nos um indeferimento. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma 
vez que não, vamos pôr o ponto à votação para indeferimento. Quem vota contra? Quem 
se abstém? Está o indeferimento aprovado por unanimidade. 

 
O Senhor Primeiro Secretário: 
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MINUTA DA ACTA 
O ponto 2.7 - Pedido de isenção do pagamento do Imposto Municipal Sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis. Requerentes: Emanuel José da Costa Santos 
Marques e Maria José Miranda Ferreira – Proposta de Indeferimento, foi posto à 
votação, tendo sido aprovada a proposta de indeferimento, com 29 votos a favor, 0 
votos contra e 0 abstenções, isto é, por unanimidade.    

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

unanimidade. 
Como último ponto, temos um assunto muito importante. Foi enviada a todos 

os Senhores Membros da Assembleia uma moção que vem realçar e reforçar tudo o que 
a Senhora Presidente de Câmara já nos explicou sobre o que o Executivo Camarário já 
fez sobre o hipotético encerramento do Tribunal. Esta moção está bem elaborada e já foi 
aprovada, por unanimidade, na Câmara Municipal. Penso que nós deveremos fortalecê-
la, apoiando-a e votando-a por unanimidade. Escuso-me à leitura da mesma, uma vez 
que foi enviada, como já disse, a todos os Senhores Membros da Assembleia. 

Algum dos Senhores Membros da Assembleia quer-se pronunciar sobre a 
moção? Uma vez que não, vou pôr a moção à votação. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Está, assim, aprovada, por unanimidade, a moção sobre o projeto do novo 
mapa judiciário. 

MOÇÃO 
Os Membros da Assembleia Municipal de Nelas, tendo sido confrontados com 

um conjunto de notícias e afirmações, veiculadas nos órgãos de comunicação social, 
relativas a um ensaio para a Reorganização da Estrutura Judiciária, tornado público 
pelos serviços do Ministério da Justiça e, considerando que: 

1. O Ensaio sugere o agrupamento das comarcas de todo o território nacional 
em 20 comarcas de âmbito distrital; 

2. No mesmo ensaio prevê-se, na Comarca de Viseu, a criação de um conjunto 
de juízos de competência especializada, com a finalidade visível de esvaziar de 
conteúdo efetivo os tribunais de comarca atualmente existentes; 

3. Relativamente ao Tribunal de Nelas, considera uma pendência média 
relativamente ao triénio 2008-2010 de 549 processos; 

4. Pese o número considerado no estudo, sabemos, também, por informação 
obtida junto da delegação local da Ordem dos Advogados, que o volume total de 
pendência atual do Tribunal de Nelas é ligeiramente superior a 2000 processos; 

5. O Tribunal de Nelas funciona em regime de agregação com o Tribunal de 
Fornos de Algodres, o que na prática significa que, apesar do volume de processos que 
recebe, representa para o erário público um custo muito inferior a qualquer outro 
Tribunal do distrito, por partilhar com o tribunal agregado recursos, nomeadamente Juiz 
e Magistrado do Ministério Público; 

6. O Tribunal funciona em edifício propriedade da Autarquia que, além de 
nunca ter cobrado qualquer valor a título de renda, sempre assegurou a manutenção do 
mesmo e a realização de todas as intervenções que foram sendo solicitadas quer por 
Juízes, quer por outros responsáveis do Tribunal, não representando por isso qualquer 
encargo para o Ministério da Justiça; 
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7. O Concelho de Nelas tem um dos mais altos índices de industrialização do 
Distrito, representando o acesso à Justiça um factor de competitividade no contexto 
globalizado do mundo empresarial actual; 

8. Pese o referido no ponto anterior, tem, também, o Concelho uma grande 
proporção do seu território ocupado por zonas rurais, habitadas essencialmente por 
cidadãos idosos, com naturais dificuldades de mobilidade, não existindo uma rede 
eficaz de transportes públicos que possam servir as populações no acesso a serviços fora 
do Concelho; 

9. O eventual encerramento do Tribunal de Nelas, proposto no Ensaio já 
referido, bem como de qualquer outro serviço público do Concelho, significaria, não só 
um passo de gigante no caminho para a desertificação do Concelho, como um 
incremento nas imensas discrepâncias entre o interior do País e as regiões do litoral e 
mesmo entre os Concelhos mais pequenos e os maiores; 

10. O acesso à justiça é um direito consagrado constitucionalmente, ficando 
esse direito definitivamente ferido para todos os cidadãos do Concelho, pelo eventual 
encerramento do Tribunal de Nelas; 

11. O equilíbrio das contas públicas e o consequente acordo negociado com a 
“Troika” internacional, pelo anterior Governo, sendo um desígnio nacional a merecer o 
empenho de todos, não pode pôr em causa o acesso dos cidadãos aos seus direitos 
fundamentais, nem justificar o aprofundar de desequilíbrios entre as regiões e 
Concelhos mais desfavorecidos e aqueles, sempre beneficiados pelos apoios e serviços 
do Estado; 

12. A proposta do ensaio não pode deixar de ser considerada um devaneio 
impensado e irrefletido, preconizada por quem, no conforto dos gabinetes, não conhece 
o País real, mostrando uma clara alienação, face à real situação do País e efectivas 
necessidades das populações, nomeadamente dos cidadãos do Concelho de Nelas.  

A Assembleia Municipal de Nelas, em sessão ordinária de Fevereiro, 
subscreveu e aprovou integralmente a moção, aprovada em reunião da Câmara 
Municipal, por unanimidade, propondo que:  

1. Se informe o Ministério da Justiça da posição da Assembleia Municipal de 
Nelas; 

2. A Câmara Municipal, e em sua representação a Exma. Sra. Presidente de 
Câmara, continue a desenvolver todos os esforços (à semelhança do que vem fazendo, 
quer relativamente ao Tribunal de Nelas, quer relativamente a outros serviços públicos) 
para que o Tribunal de Nelas continue aberto e a prestar os importantes serviços que 
actualmente presta a cidadãos e empresas do Concelho; 

3. Se desenvolvam esforços no sentido de tornar pública esta posição, quer para 
conhecimento dos munícipes, quer dos diversos órgãos de Governo e soberania, que não 
poderão perante tamanha injustiça, ficar parados vendo delapidar um dos direitos mais 
importantes dos cidadãos; 

4. Desta moção se dê conhecimento às seguintes entidades: 
a. Sua Excelência o Sr. Presidente da República Portuguesa; 
b. Sua Excelência a Sra Presidente da Assembleia da República; 
c. Sua Excelência o Sr. Primeiro-ministro; 
d. Excelentíssima Ministra da Justiça;  
e. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas; 
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f. Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios; 
g. Grupos Parlamentares na Assembleia República; 
h. Meritíssimo Juiz do Tribunal Judicial de Comarca de Nelas; 
i. Digníssimo Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da 

Comarca de Nelas; 
j. Exmo. Chefe dos Serviços Administrativos do Tribunal de Nelas e demais 

Funcionários do mesmo; 
k. Exmo. Bastonário da Ordem dos Advogados; 
l. Exma. Presidente da Delegação Local de Nelas da Ordem dos Advogados; 
m. Exmo. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses; 
n. Exmo. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público; 
o. Exmo. Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais; 
p. Todos os Srs. Advogados inscritos na Comarca de Nelas; 
q. Órgãos de comunicação social. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Como não há ninguém do Público inscrito, dou por encerrada a sessão, 

agradecendo a todos a vossa presença e desejando a todos uma muito boa noite e um 
bom fim-de-semana. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 
encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário:  


