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SESSÃO ORDINÁRIA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011 

 

ACTA 

 

Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, 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 acta da sessão ordinária de 17 de Dezembro de 

2010;   

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 actividade 

municipal, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art.º 53.º, da Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.2 – Aprovar a alteração ao Regulamento do Sistema de Abastecimento de 

Água do Concelho de Nelas;  

2.3 - Aprovar a alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da 

Câmara Municipal de Nelas; 

2.4 - Regulamento do Conselho Municipal de Segurança – Designação de 

cinco Munícipes; 

2.5 - Millennium BCP – Crédito Médio/Longo Prazo - Empréstimo n.º 

193893311 – Alteração das condições contratuais – Aprovação. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, como habitualmente começo, por cumprimentar a Senhora 

Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, os Senhores Vereadores, os Senhores 

Secretários, os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, os Senhores Membros da 

Assembleia e o Exmo. Público aqui presente que muito nos preza com a sua presença.  

Vou dar a palavra ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos que irá 

fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia Municipal e o respectivo registo 

das faltas. Senhor Manuel dos Santos, faça favor. 

(O Senhor Segundo Secretário, Manuel dos Santos, fez a chamada dos 

Senhores Membros da Assembleia)  

 

O Senhor Segundo Secretário, Manuel dos Santos: 

- Temos, até ao momento, um total de 21 presenças e 9 faltas. Faltam os 

Senhores Membros da Assembleia Rui Manuel Simões Costa, Armando Carlos Costa 

Carvalho, Benjamim João da Silva Pedro, Aires Manuel Antunes dos Santos, Eurico 

Augusto Ponces de Carvalho Amaral, Carla Maria de Almeida Pereira Francisco, 

Florinda Maria Aires Alves Dores Tiago e os Senhores Presidentes de Junta de 
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Freguesia António Correia Brás Figueiredo (veio mais tarde) e o Senhor José Fernandes 

da Costa. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Quero alertar que a Senhora 

Membro da Assembleia Florinda Aires Tiago ainda não tomou posse, embora tenha sido 

convocada por duas vezes. Por tal motivo continuará a ser convocada, no entanto não 

lhe poderá ser atribuída falta de comparência enquanto não tomar posse. 

Dando continuidade aos trabalhos, passamos, de imediato, para o ponto 1.1- 

Discussão e aprovação da acta da sessão ordinária de 17 de Dezembro de 2010. Sobre 

este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 

Uma vez que não, vamos passar à votação da acta de 17 de Dezembro de 2010. Quem 

vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. 

No que respeita ao ponto 1.2 – Leitura do Expediente, como habitualmente, 

vou-me escusar 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 actas das reuniões 

ordinárias de 02/12/2010; 14/12/2010; 28/12/2010; 11/01/2011;  

- Associação Canto e Encanto – Envio de Postal de Boas Festas e Convite para 

Concerto de Natal, dia 2 de Janeiro de 2011; 

- Assembleia Distrital de Viseu – Convocatória para a Sessão Ordinária de 

Dezembro – Eleição da Mesa;  

- Assembleia Distrital de Viseu – Convocatória para a Sessão Ordinária de 

Dezembro;  

- Deputado António Almeida Henriques, Vice-Presidente do Grupo 

Parlamentar do PSD, da Assembleia da República – Envio de Postal de Boas Festas;  

- Junta de Freguesia de Canas de Senhorim – Envio de Postal de Boas Festas;  

- Académico Basket Club de Nelas – Envio de Postal de Boas Festas;  

- Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões – Plano de Actividades e 

Orçamento do exercício económico de 2011;  

- Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão – Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para o ano de 2011;  

- Transcript – Serviços de Transcrição – Apresentação de serviços em 

transcrição de gravações de reuniões;   

- Exemplar do Jornal do STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local;  

- Gabinete do Senhor Primeiro Ministro – Acusa recepção de moção aprovada 

pela Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 17 de Dezembro de 2010; 

- CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas – Alteração da 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas;  
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- Luís Manuel Abrantes Pinheiro, Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 

Senhorim – Solicita justificação das faltas dadas às sessões ordinárias de 24 de 

Setembro de 2010 e 17 de Dezembro de 2010; 

- Chefe de Gabinete de Sua Ex.ª o Ministro da Administração Interna – Acusa 

recepção da moção, aprovada em sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada 

em 17 de Dezembro de 2010;  

- Sindicato dos Enfermeiros Portugueses – Envio de moção acerca da redução 

do número de enfermeiros do Hospital Cândido Figueiredo, de Tondela;  

- CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas – Designação 

de Elemento Substituto da Assembleia Municipal naquela Comissão;  

- Câmara Municipal de Nelas – Informação do Gabinete Jurídico – Designação 

de cinco munícipes para integrar o Conselho Municipal de Segurança;  

- Sociedade Musical 2 de Fevereiro, de Santar – Convite para assistir às 

comemorações do 119.º aniversário daquela Sociedade Musical – 6 Fevereiro de 2011;  

- Ofício n.º 0419, datado de 26 de Janeiro de 2011, da Câmara Municipal de 

Nelas – Pedido de inclusão de assuntos para esta sessão da Assembleia Municipal;  

  

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 

  - Ofício n.º 26/10, datado de 20 de Dezembro de 2010, 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 17 de 

Dezembro de 2010; 

- Ofício n.º 27/10, datado de 20 de Dezembro de 2010, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 

Dr.ª Maria Armanda de Brito Ferreira Cardoso das Neves, enviando dois Votos de 

Pesar;  

- Ofício n.º 28/10, datado de 20 de Dezembro de 2010, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 

Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, indicando os 

Munícipes designados para a composição daquela Comissão; 

- Ofício n.º 29/10, datado de 20 de Dezembro de 2010, enviado a Suas Ex.ªs o 

Senhor Primeiro Ministro e o Senhor Ministro da Administração Interna, enviando uma 

Moção; 

- Ofício n.º 01/11, datado de 13 de Janeiro de 2011, enviado à Ex.m.ª Senhora 

Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, indicando um 

substituto na Comissão Alargada daquela Instituição;   

- Ofício n.º 02/11, datado de 01 de Fevereiro de 2011, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal; 

- Ofício n.º 03/11, datado de 02 de Fevereiro de 2011, enviado aos Senhores 

Membros do Conselho Municipal de Segurança de Nelas, convocando-os para a sua 

tomada de posse, que vai ter lugar na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, a 

realizar em 11 de Fevereiro de 2011; 

- Ofício n.º 04/11, datado de 02 de Fevereiro de 2011, enviado ao Ex.m.º 

Senhor Presidente da Associação Comercial do Distrito de Viseu, solicitando que 

designe um representante para integrar o Conselho Municipal de Segurança de Nelas, o 

qual deverá tomar posse, como membro do mesmo, na sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Nelas, a realizar em 11 de Fevereiro de 2011; 
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- Ofício n.º 05/11, datado de 02 de Fevereiro de 2011, enviado ao Ex.m.º 

Senhor Presidente da Associação Empresarial da Região de Viseu, solicitando que 

designe um representante para integrar o Conselho Municipal de Segurança de Nelas, o 

qual deverá tomar posse, como membro do mesmo, na sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Nelas, a realizar em 11 de Fevereiro de 2011; 

- Ofício n.º 06/11, datado de 02 de Fevereiro de 2011, enviado ao Ex.m.º 

Senhor Director da Segurança Social – Serviço Local de Nelas, solicitando que designe 

um representante para integrar o Conselho Municipal de Segurança de Nelas, o qual 

deverá tomar posse, como membro do mesmo, na sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Nelas, a realizar em 11 de Fevereiro de 2011; 

- Ofício n.º 07/11, datado de 02 de Fevereiro de 2011, enviado ao Ex.m.º 

Senhor Coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, 

solicitando que designe um representante para integrar o Conselho Municipal de 

Segurança de Nelas, o qual deverá tomar posse, como membro do mesmo, na sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de Nelas, a realizar em 11 de Fevereiro de 2011. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Passamos, assim, ao ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, 

de interesse para o Município - Informações, Pedidos de esclarecimento, 

Recomendações e outros.  

Antes de dar a palavra a qualquer um dos Senhores Membros da Assembleia, 

irei dar posse a todas as Senhoras e Senhores cidadãos que foram convocados para fazer 

parte do Conselho Municipal de Segurança de Nelas. De acordo com a Lei n.º 33/98, de 

18 de Julho, foram criados os Conselhos Municipais de Segurança, como uma entidade 

de âmbito municipal e com funções de natureza consultiva, de articulação, informação e 

cooperação, tendo como objectivos principais: 

a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de 

segurança na área do município, através da consulta entre todas as entidades que o 

constituem; 

b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e 

segurança dos cidadãos no respectivo Município e participar em acções de prevenção; 

c) Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à 

exclusão social do município; 

d) Aprovar pareceres e solicitações, a remeter a todas as entidades, que julgue 

oportunos e directamente relacionados com as questões de segurança e inserção social.  

Assim, aos onze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, pelas 

vinte e uma horas, no Edifício Multiusos, na Vila de Nelas, na sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de Nelas, marcada para esse dia, tomaram posse os Membros do 

Conselho Municipal de Segurança de Nelas, nos termos do Artigo 9.º, da Lei n.º 33/98, 

de 18 de Junho e do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Nelas, 

conforme a seguir se passa a chamar: 

Dou a palavra ao Senhor Segundo Secretário, Manuel dos Santos que irá fazer 

a chamada: 

 

Muito obrigado Senhor presidente. Começo por chamar a Senhora Presidente 

da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro. 
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- Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas, Eng.º José António 

Neves Pereira; 

Senhor Vereador do Pelouro da Segurança, Dr. Manuel da Conceição Marques; 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguieira, António Correia Brás 

Figueiredo; 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, Luís Manuel 

Abrantes Pinheiro; 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo, Manuel 

Mendes da Silva; 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Lapa do Lobo, Salomão de 

Almeida Fonseca; 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Moreira, José Fernandes da Costa; 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas, António Luís Lopes dos 

Santos; 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santar, João Carlos Pina Martins; 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Senhorim, António Morais Amaral 

Rodrigues; 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco, Armando César Pinto; 

Representante do Ministério Público da Comarca de Nelas; 

     Representante da Guarda Nacional Republicana do Concelho de Nelas;  

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Nelas;  

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim; 

Responsável pelo Serviço Municipal de Protecção Civil; 

Responsável pelo Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa de Santar;  

Representante da Associação Comercial do Distrito de Viseu;  

    Representante da AIRV - Associação Empresarial da Região de Viseu;  

Representante da Segurança Social – Serviço Local de Nelas;  

Representante do STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 

Local; 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos, muito obrigado a todos pela 

vossa presença, lembro que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Moreira, José 

Fernandes da Costa, não tomou posse por se encontrar ausente. 

- Sobre a tomada de posse, dou, de seguida, a palavra à Senhora Presidente de 

Câmara, Dr.ª Isaura Pedro que irá dizer algumas palavras. Faça favor. 

A Senhora Presidente da Câmara: 

- Muito boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença da 

Senhora Procuradora do Ministério Público, do Senhor Comandante da GNR, dos 

Senhores Comandantes dos Bombeiros de Canas de Senhorim e de Nelas, do Senhor 

António, como representante do Sindicato, do Senhor Coelho, representando a AERV e 

do representante da Cruz Vermelha. Quero-vos dizer de que a nossa primeira reunião do 

Conselho será no início de Maio porque hoje, nesta Assembleia, iremos votar as cinco 

personalidades de idoneidade reconhecida, que só tomarão posse mais tarde, para nessa 

reunião se instalar o Conselho Municipal de Segurança. Devo dizer que o regulamento é 



 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 6 

o mesmo que está aprovado desde 1999, pois estivemos a consultar a lei e não houve 

introdução de alterações significativas.  

Para terminar, queria agradecer, uma vez mais, a disponibilidade de todos, 

esperando que este Conselho Municipal de Segurança reúna na periodicidade que lhe é 

exigida. Temos que nos mobilizar porque há, infelizmente, alguns problemas que urge 

resolver, embora eles existam por todo o País, teremos que resolver todos aqueles que 

afectam o Concelho de Nelas. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara. Informo os Senhores 

Membros da Assembleia, temos mais um Membro, o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Aguieira, Professor António Figueiredo que também já tomou posse no 

conselho Municipal de Segurança. Dando continuidade aos trabalhos, relembro que 

estamos no Período de Antes da Ordem do Dia, um ponto muito vasto que vai desde 

informações, pedidos de esclarecimentos e recomendações. Algum dos Senhores 

Membros da Assembleia pretende, usar da palavra? Vai usar da palavra o Senhor 

Membro da Assembleia Pedro Moreira. Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira: 

- Muito boa noite Senhor Presidente,  

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Membros da Assembleia, 

Estimado Público. 

Trago hoje um assunto que se relaciona com o último acto eleitoral para a 

eleição do Presidente da República. Como se sabe, neste processo eleitoral geraram-se 

vários problemas em muitas Assembleias de Voto do País e o Concelho de Nelas não 

foi excepção. No nosso Concelho, devido à dimensão das Assembleias de Voto, o 

transtorno foi menos evidente mas mesmo assim o sistema de identificação eleitoral 

falhou claramente. 

Outra realidade com que nos deparámos, eu em particular que fiz parte de uma 

Mesa de Voto, foi de pessoas que, não tendo mudado a sua residência, viram a sua mesa 

de voto alterar-se pela mera razão de terem adquirido o cartão de cidadão. Na minha 

opinião, não faz nenhum sentido que pessoas que não mudaram de residência tenham 

passado, por exemplo, da Assembleia de Voto do Folhadal para Nelas ou das Caldas da 

Felgueira para Canas de Senhorim. 

Para terminar, faço um apelo aos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia 

que, na medida do possível, nos próximos actos eleitorais possam disponibilizar ajuda 

às pessoas que queiram alterar a sua situação. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Pedro Moreira. Mais algum 

dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? 

Uma vez que não, passamos para o Período da Ordem do Dia que é o ponto 2.1 

- Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, nos 
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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) 

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Exmos. Senhores Membros da Assembleia 

De acordo com a alínea e), do nº. 1, do Art.º 53.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tenho a honra de apresentar 

a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 

situação financeira, desde 17 de Dezembro último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 

- Águas, Esgotos e Pluviais, na Rua da Soma, em Santar; 

- Águas de Pluviais e pavimentação, no Vale, em Vilar Seco;  

- Construção de alpendre no Jardim Infantil de Vilar Seco;  

- Construção de muro em granito na Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 

234, em Nelas;  

- Pavimentação e Águas Pluviais na entrada da Escola, em Vilar Seco;  

- Construção de muros na Rua da Pedra Tabuleira, em Moreira;  

- Construção de Águas Pluviais na Rua da Estação, em Canas de Senhorim;  

- Beneficiação da inserção da Rua da Fonte da Cruz, em Canas de Senhorim;  

- Beneficiação/Reparação da sala de prolongamento na Igreja, Freguesia de 

Senhorim;  

- Alargamento da Avenida Viscondessa de Taveiro, em Santar;  

- Reparação do caminho de ligação Carvalhal Redondo – Aguieira.     

2) Continuam em execução os trabalhos de: 

- Arranjos exteriores do Centro de Dia de Vilar Seco;  

- Arranjo do Largo da Feira mensal de Carvalhal Redondo; 

- Construção de muros em granito no Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários 

de Nelas, com colaboração da Junta de Freguesia de Senhorim;  

- Arranjo de passeios na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim;  

- Colocação de lombas redutoras de velocidade em Canas de Senhorim;  

- Construção do arruamento do Dique, em Vilar Seco;  

- Beneficiação de pavilhão para o futuro armazém de materiais da Protecção 

Civil;  

- Poda das árvores no Concelho;  

- Requalificação da inserção da Rua da Laboeira, na estrada de Senhorim;  

- Construção de muros para construção da rotunda de Moreira; 

- Colocação da vedação do campo n.º 2 do Estádio Municipal de Nelas; 

- Pintura de vários arruamentos e passadeiras em 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;  
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- 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;  

- Alargamento e construção de caminhos agrícolas alternativos à rectificação 

da ex- E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  

- Requalificação do espaço em frente à sede do Rancho Folclórico “Rosas do 

Mondego”, em Vale de Madeiros;  

- Movimento de terras na Variante de Nelas;  

- Pavimentação do acesso às Oficinas Municipais;  

- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  

- Drenagem das águas pluviais na Zona Industrial de Nelas;  

- 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; 

- Electrificação 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:  

- Requalificação do cemitério antigo de Nelas; 

- Requalificação do cemitério de Santar;  

- Construção de instalações sanitárias do Parque Infantil de Vila Ruiva, com 

colaboração da Junta de Freguesia de Senhorim;  

- Demolição de casa e criação de largo junto à capela de Vila Ruiva, com 

colaboração da Junta de Freguesia de Senhorim;  

- Colocação de lombas redutoras de velocidade na Igreja, com colaboração da 

Junta de Freguesia de Senhorim;  

- Pavimentação de rua na Póvoa de Cima, em colaboração com a Junta de 

Freguesia de Senhorim; 

- Pavimentação do acesso à Igreja (Senhorim), em colaboração com a Junta de 

Freguesia de Senhorim;  

- Requalificação do Quartel da GNR de Nelas, em colaboração com a Junta de 

Freguesia de Nelas;  

- Requalificação da Sede dos Escuteiros de Nelas, na Mata das Alminhas;  

- Alargamento de caminho perpendicular à Variante de Aguieira;  

- Colocação de bancos na Senhora do Viso, em Carvalhal Redondo; 

- Beneficiação da sede do Sporting Clube de Santar, em colaboração com a 

Junta de Freguesia de Santar; 

- Reparação das antigas instalações dos Correios de Santar; 

- Colocação de multibanco na sede da Junta de Freguesia de Santar;  
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- Colocação de águas e esgotos na Casa da Nossa Senhora da Esperança, em 

Vilar Seco;  

- Colocação de lombas redutoras de velocidade, em Aguieira, em colaboração 

com a Junta de Freguesia de Aguieira;  

- Alargamento de caminho e construção de muros na Rua do Farol, em Canas 

de Senhorim;  

- Pavimentação de passeios na Rua do Serrado, em Vilar Seco; 

- Construção de pontão para alargamento dos Estaleiros Municipais; 

- Beneficiação da Rua da Galp, em Nelas;  

- Construção de muro num caminho agrícola em Aguieira;  

- Arranjo da rede pluvial no viaduto em Canas de Senhorim;  

- Construção de aqueduto no Rossio Velho, em Canas de Senhorim;  

- Colocação de manilhas para encaminhamento de águas pluviais no espaço da 

Raposeira, em Canas de Senhorim;  

- Reparação de portas da Igreja de São Bartolomeu, na Vila, Senhorim, em 

colaboração com a Irmandade. 

- Requalificação da Rua António Henriques, em Nelas;  

- Alargamento da Estrada Carvalhal Redondo – Aguieira;  

- Beneficiação do caminho florestal Nelas – Urgeiriça;  

- Rede pluvial e calcetamento no Largo do Pelourinho, em Vilar Seco;  

- Monumento ao vinho, na Rotunda de Senhorim; 

- Construção de infra-estruturas na ligação da E.N. n.º 234, à Radial da 

Urgeiriça;  

4) Informação financeira: 

Informo Vªs. Exªs. que em 31 de Janeiro de 2011: 

- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal 

totalizavam 645.673,47 euros;  

- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 1.410.635,24 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Setembro de 2010; 

- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 557.214,38 euros. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja, neste ponto, usar da 

palavra? Uma vez que não, passamos para o ponto 2.2 - Aprovar a alteração ao 

Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de Nelas. 

Questiono, uma vez mais, se algum dos Senhores Membros da Assembleia 

pretende usar da palavra? Atendendo a que nenhum dos Senhores Membros da 

Assembleia pretende usar da palavra, vamos pôr o ponto à votação. 

Ponto 2.2 - Aprovar a alteração ao Regulamento do Sistema de Abastecimento 

de Água do Concelho de Nelas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por 

unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.2 - Aprovar a alteração ao Regulamento do Sistema de 

Abastecimento de Água do Concelho de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido 
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aprovado com vinte 22 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. 

Passando ao ponto 2.3 - Aprovar a alteração ao Regulamento e Tabela de 

Taxas Municipais da Câmara Municipal de Nelas. Sobre este ponto, algum dos 

Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Uma vez que não, vamos, 

também, pôr este ponto à votação. 

Ponto 2.3 - Aprovar a alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 

da Câmara Municipal de Nelas. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está 

aprovado por unanimidade. 

O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.3 - Aprovar a alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas 

Municipais da Câmara Municipal de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 

com 22 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. 

Ponto 2.4 - Regulamento do Conselho Municipal de Segurança – Designação 

de cinco Munícipes. Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia 

deseja usar da palavra? Vai usar da palavra a Senhora Membro da Assembleia 

Alexandra Pinto. Faça favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto: 

- A Coligação PSD/CDS-PP – Todos juntos pelo Concelho de Nelas indica 

para a composição do Conselho Municipal de Segurança de Nelas, os seguintes cinco 

cidadãos, de reconhecida idoneidade, residentes na área do Município: 

- Luís Augusto Pinto Ribeiro, residente em Nelas; 

- Elisabete Henriques Marques Sampaio, residente em Nelas;  

- António João Gonçalves Moreira, residente em Folhadal, Nelas;  

- António Luís Roque da Silva, residente em Vila Ruiva, Senhorim e  

- Susana Maria Albuquerque Moreira, residente em Vilar Seco. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Sobre este assunto, algum dos Senhores pretende usar da palavra? Uma vez 

que não e atendendo a que estamos perante a eleição de pessoas, o Senhor Segundo 

Secretário Manuel dos Santos irá distribuir por todos os Senhores Membros um papel 

no qual, como não há mais nenhuma lista, escreverão lista A ou não escreverão nada. 

Após a contagem dos votos, a lista apresentada pela Coligação Todos Juntos 

Pelo Concelho de Nelas, Coligação PPD/PSD - CDS/PP, indicando, para a composição 

do Conselho Municipal de Segurança de Nelas, os cinco cidadãos de reconhecida 

idoneidade, residentes na área do Município, que são: Luís Augusto Pinto Ribeiro, 

Elisabete Henriques Marques Sampaio, António João Gonçalves Moreira, António Luís 



 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 11 

Roque da Silva e Susana Maria Albuquerque Moreira, obteve 20 votos a favor e 2 votos 

em branco. 

 

O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.4 - Regulamento do Conselho Municipal de Segurança – Designação 

de cinco Munícipes, foi posto à discussão, tendo sido designados os Senhores Luís 

Augusto Pinto Ribeiro, Elisabete Henriques Marques Sampaio, António João Gonçalves 

Moreira, António Luís Roque da Silva e Susana Maria Albuquerque Moreira, tendo sido 

aprovado com 20 votos a favor e 2 votos brancos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por 

unanimidade. 

Dada a celeridade necessária para que o Conselho Municipal de Segurança 

funcione, e atendendo a toda a conjuntura actual, e à urgência da primeira reunião, 

questiono a Assembleia se, se opõe a que eu dê posse aos cinco elementos, que 

acabaram de ser eleitos nos próximos dias, mediante convocatória, que será depois 

ratificados na próxima Assembleia Ordinária de Abril. 

Quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? Fica, então, aprovado, por 

unanimidade, que eu vou dar posse aos cinco elementos hoje eleitos e serão depois 

ratificados em Abril. 

Dando seguimento à Assembleia, passamos ao ponto 2.5 - Millennium BCP – 

Crédito Médio/Longo Prazo - Empréstimo n.º 193893311 – Alteração das condições 

contratuais – Aprovação do mesmo. 

Recordo que foi, também, enviado a todos os Senhores Membros da 

Assembleia, em 09 de Fevereiro, um documento em anexo, que não tinha sido incluído 

na primeira convocatória, com as condições de pagamento das prestações. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membro da Assembleia deseja usar da 

palavra? Uma vez que não, vamos pôr este ponto à votação. Ponto 2.5 - Millennium 

BCP – Crédito Médio/Longo Prazo - Empréstimo n.º 193893311 – Alteração das 

condições contratuais, para aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi, assim, 

aprovado, com 19 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção. 

O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.5 – Contrato de Empréstimo a Médio e Longo Prazo, n.º 193893311 

- Millennium BCP – Alteração das condições contratuais – Aprovação, foi posto à 

votação, tendo sido aprovado com 19 votos a favor, 1 abstenção e 2 votos contra. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Está aprovada por 

unanimidade. 

O Senhor Membro da Assembleia Fernando Garcia entregou-me, na Mesa, 

uma declaração de voto que passo a ler: 

“Conscientes que a alteração das condições contratuais do Empréstimo de 

Médio - Longo Prazo, no valor de 7,5 milhões de euros, proposta pelo Executivo 
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Municipal, é lesiva aos interesses do Concelho, os Membros da Bancada do Partido 

Socialista da Assembleia Municipal de Nelas, votam contra esta proposta, por 

entenderem que: 

- A alteração proposta, com o alargamento do período de carência, agrava, 

substancialmente, os custos com o empréstimo, a suportar por executivos futuros; 

- O actual executivo, que utilizou o dinheiro do empréstimo, em grande parte 

para promover a sua reeleição nas últimas eleições autárquicas, fica responsável pelo 

pagamento de apenas uma pequena parte do empréstimo, uma ou duas prestações, 

deixando para os vindouros a responsabilidade pelo pagamento da quase totalidade dos 

7,5 milhões, mais os juros; 

- O alargamento do período de carência tem como consequência, nas condições 

agora propostas, um agravamento da taxa de juro, via aumento do spread, de 1%, o que 

corresponde, em números redondos, a um aumento de cerca de um milhão de euros;  

- Os juros totais ascendem assim, caso se mantenham as actuais taxas, hipótese 

bastante improvável, a mais de 2,5 milhões de euros. Esta operação custará ao 

Município, no total mais de 10 milhões de euros, a pagar na sua quase totalidade, no 

futuro, até 2022; 

- O recurso a este expediente, que o Partido Socialista considera ser uma “fuga 

para a frente”, da Coligação PP-PSD que governa o Município, vem provar que, apesar 

dos encaixes conseguidos com este e outros empréstimos, a situação financeira é muito 

grave, como foi reconhecido no plano de saneamento financeiro.  

Todo esse dinheiro já foi gasto e sobram ainda muitas dívidas para pagar, mais 

os encargos destes e de outros empréstimos;  

- A credibilidade do Município está assim em causa, pelo não cumprimento dos 

compromissos assumidos pelo Executivo, como prova o agravamento dos juros 

impostos pela entidade bancária.” 

Os Membros do Partido Socialista da Assembleia Municipal de Nelas.   

 

Ainda o Senhor Presidente da Assembleia: 

Informo os Senhores Membros da Assembleia que, futuramente, não farei 

leituras de declarações de voto. Sempre que haja uma declaração de voto, agradeço que 

seja lida pelos proponentes, uma vez que só assim ela terá a visibilidade que merece. 

Uma declaração de voto que não é lida perde valor, porque o seu conteúdo não é do 

conhecimento dos restantes Membros da Assembleia, logo, não deve ser entregue na 

Mesa.  

Como não há ninguém do público inscrito, chegámos, assim, ao fim da Ordem 

de Trabalhos, agradecendo a todos a vossa presença. Um bom fim-de-semana para 

todos.    

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 

assinada nos termos da lei. 

 

Presidente: 

 

Secretário: 

 


