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SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE SETEMBRO DE 2009 
 

ACTA 
 
Aos dezoito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e nove, 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 26 de Junho de 2009;   
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 DA �ORDEM DO DIA� 
2.1 � Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, 

nos termos da alínea e), do nº.1, do artº. 53º., da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.2 - Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas pela 
Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2009, a liquidar no próximo ano, nos termos 
do Artº. 112º., do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � Decreto-Lei nº. 287/03, 
de 12 de Novembro; 

2.3 � Deliberar, nos termos da alínea f), do n.º 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a criação de uma 
derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras de �Variante á 
Aguieira�; �Estrada Moreira-Nelas�; �Museu do Vinho do Dão�; �Ligação da Rotunda 
das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas� (Variante de Nelas � 2.ª Fase) e �Rotunda de acesso a 
Canas de Senhorim� (Rotundas na E.N. n.º 234, em Canas de Senhorim);   

 2.4 - Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem � Lei nº. 5/2004, de 10 
de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas;  

2.5 - Aprovar os Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios � Lei n.º 
2/2007, de 15 de Janeiro.   

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão da Assembleia 

Municipal, começo por cumprimentar a Senhora Presidente, os Senhores Vereadores, os 
Senhores Membros da Assembleia e o Público aqui presente. Como habitualmente, vou 
pedir ao Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos para fazer a chamada dos 
Senhores Membros da Assembleia e registar as faltas e as presenças dos mesmos. Faça 
favor. 

 
(A chamada dos Senhores Membros da Assembleia foi feita pelo Senhor 

Segundo Secretário Manuel dos Santos). 
 
 
O Senhor Segundo Secretário Manuel dos Santos: 
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- Temos, até ao momento, um total de 22 presenças e 8 faltas. Faltam os 
Senhores Membros Jorge Manuel Gonzalez da Silva Esteves, Paulo Jorge Pinto Coelho 
dos Santos, José Fernando Teixeira Sampaio (chegou mais tarde), José de Abrantes 
Gouveia, Pedro António Figueiredo Moreira, Mário José Rodrigues Alves Marques, Luís 
Manuel Abrantes Pinheiro e Armando César Pinto. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Manuel dos Santos. Dando continuidade à sessão, 

passamos ao ponto 1.1 � Discussão e aprovação da acta da sessão ordinária de 26 de 
Junho de 2009. Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja 
usar da palavra? 

Uma vez que não, passamos à votação da mesma. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Está aprovada com 21 votos a favor e 1 abstenção. Nesta votação há a registar a 
declaração de voto do Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos que se absteve 
por ter estado ausente na Assembleia de 26 de Junho.  

Passamos ao ponto 1.2 � Leitura do Expediente que, como habitualmente, 
escuso-me a fazê-la uma vez que foi enviada 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 09/06/2009; 30/06/2009; 14/07/2009; 28/07/2009; 25/08/2009-14 h; 
25/08/2009-15 h;  

- Câmara Municipal de Nelas � Convite para estar presente na apresentação 
pública do Portal da Rede de Bibliotecas de Nelas;  

- Câmara Municipal de Nelas � Envio de fotocópia de um e-mail enviado pelo 
Partido Comunista Português, referente à Recomendação ao Governo sobre a 
racionalização do regime de apanha lúdica e de semi-subsistência;  

- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim � Convite para estar presente 
na tomada de posse do novo Director daquele Agrupamento, 17 h , 30 de Junho de 2009;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de Boletim ANMP, 
referente ao mês de Junho de 2009;  

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � XVIII Congresso da 
ANMP; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses � Envio de boletim ANMP 
referente ao mês de Julho de 2009;  

- Comissão Nacional de Eleições � Participação sobre o processo de designação 
dos membros de mesa das assembleias de voto na eleição dos deputados portugueses ao 
Parlamento Europeu de 7 de Junho de 2009;  

- Membro da Assembleia José Fernando Teixeira Sampaio � Solicita justificação 
da falta dada à sessão ordinária realizada em 26 de Junho de 2009; 

- Exemplar da revista do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana;   
- Exemplares do Jornal �Voz das Misericórdias�;  
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- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República � Conferência de Imprensa do Senhor Deputado Bernardino Soares;  

- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República � Envio de cópia das respostas do Ministério da Educação às perguntas dos 
Senhores Deputados José Soeiro e João Oliveira sobre a transferência de competências 
para os municípios em matéria de educação;  

- Câmara Municipal de Sines � Convite para assistir à cerimónia oficial da XI 
edição do Festival Músicas do Mundo;  

- Exemplar da revista do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana;  
- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Técnicas Cooptadas � 

CPCJ de Nelas � 2009/2011;  
- Companhia das Águas Medicinais das Caldas da Felgueira, S.A. � Convite 

para jantar comemorativo do 127.º aniversário, 20 horas, 8 de Agosto de 2009;  
- Municipália � XV Salão Internacional de Equipamentos e Serviços 

Municipais; 
- Governador Civil do Distrito de Viseu � Cessação de funções � 

Agradecimento;  
- Governador Civil do Distrito de Viseu � Início de funções;   
- Exemplar do jornal da Associação Portuguesa de Deficientes;  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Convite � 

Percurso das Fanfarras;  
- Abaixo-assinado enviado pelos moradores junto ao Parque de São Miguel, em 

Nelas;  
- Ofício nº. 4349, datado de 08 de Setembro de 2009, da Câmara Municipal de 

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

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
 
- Ofício n.º 09/09, datado de 29 de Junho de 2009, enviado à Ex.m.ª Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento que o assunto �Novo 
Regulamento do Cemitério Municipal� foi retirado da Ordem de Trabalhos da Sessão 
Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 26 de Junho de 2009; 

- Ofício nº. 10/09, datado de 09 de Setembro de 2009, enviado aos Senhores 
Membros da Assembleia, convocando-os para esta sessão da Assembleia Municipal.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Passamos, de imediato, para o ponto 1.3 da Ordem de Trabalhos � Assuntos 

diversos dos da �Ordem do Dia�, de interesse para o Município. Sobre este ponto, algum 
dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da palavra? Vai usar da palavra o 
Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho: 
- Boa noite Senhor Presidente, 
Senhores Membros da Mesa, 
Exma. Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia.  
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Agradeço esta oportunidade para, em breves minutos, me referir à minha 
experiência dos meus primeiros 4 anos como Membro desta Assembleia. 

Foi uma experiência, a todos os títulos, positiva e em que pude sentir o bom 
funcionamento deste Órgão. Naturalmente com divergências em alguns momentos, com 
ressentimentos noutros, mas que se revelou numa experiência muito positiva. 

Mas queria lembrar que nem tudo foi bom, porque durante este mandato 
perderam a vida três Membros que se sentaram aqui connosco. Relembro o Dr. José 
Marques Lopes, o meu primo e querido amigo Adrião Polónio de Carvalho e o Dr. 
Marcelino Paiva. Foram três perdas irreparáveis para esta casa e para a Democracia, não 
só do Concelho, mas também da Democracia que nós queremos viver. 

Também uma figura incontornável desta casa tem sido, nos últimos 16 anos, o 
nosso colega de Bancada António Manuel Borges dos Santos. O António Manuel Borges 
dos Santos exerceu durante 10 anos o cargo de Presidente e durante 6 anos foi Membro 
desta Assembleia. Por razões profissionais não irá concorrer às próximas eleições e hoje 
será, em termos de médio prazo, a sua última intervenção, no entanto esperemos que 
tenhamos a honra de o ver por cá.  

Por isso quero, em meu nome e em nome da Bancada do Partido Socialista e 
daqueles que se queiram associar, transmitir o meu agradecimento ao Senhor Professor 
Borges dos Santos por todo o tempo e contributo que deu a este Órgão. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia:  
Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho. Permita-me 

que me associe ao mesmo sentimento de respeito por todos os que partiram e pelo Senhor 
Professor Borges dos Santos, uma pessoa bem e que sempre será estimado por todos nós. 

Dava, de imediato, a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Nelas António Luís Santos. Aproveito para informar que acabou de chegar o Senhor 
Membro da Assembleia José Fernando Teixeira Sampaio. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas: 
- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia. 
Senhores Secretários,  
Senhora Presidente da Câmara, 

              Senhores Vereadores,  
Caros Colegas Membros da Assembleia. 
Parece-me que hoje é um dia de festa, pois estamos, absolutamente, solidários 

nesse aspecto. Venho, aqui, reforçar as palavras do Senhor Membro da Assembleia 
Armando Carvalho, dirigindo-me ao Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos 
para o felicitar pela sua passagem nesta Assembleia e que se lembre, mais tarde, dos 
colegas que aqui estiveram com ele e que sempre o respeitaram. 

Para mim, tal como para o Senhor Membro da Assembleia Armando Carvalho, 
foi o meu primeiro mandato. Agradou-me bastante e, tirando aqueles desaguisados, que 
nem fazem parte do programa, foi uma experiência enriquecedora.  

Uma vez aqui quero realçar o acontecimento que decorreu no primeiro fim-de-
semana de Setembro, que foi a Feira do Vinho. Devemo-nos congratular e dar os 
parabéns a organização, pois o evento é muito relevante e importante para o Concelho de 
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Nelas. A Feira correu muito bem e, daquilo que me foi possível observar, todos os 
expositores se sentiram satisfeitos pela forma como a Feira decorreu. 

Houve, paralelamente, diversas iniciativas, todas elas com bastante interesse, 
tendo a do BTT registado a maior participação de que há memória. 

Não devemos, apenas, relembrar os atritos e os acontecimentos menos positivos. 
É nosso dever realçar aquilo que de bom acontece na nossa Terra.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Nelas, António 

Luís Santos. Aproveito para destacar, uma vez mais, que o Senhor Membro da 
Assembleia Borges dos Santos esteve 16 anos nesta Assembleia, mas há aqui outros 
Membros da Assembleia que, por diversos motivos, não poderão estar presentes no 
próximo mandato e, por isso, quero, também agradecer o seu contributo ao longo destes 
anos, como membros desta Assembleia que também eles ajudaram a prestigiar. 

Pergunto se mais algum Senhor Membro da Assembleia deseja intervir neste 
ponto. Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia João Alfredo. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia João Alfredo:  
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
- Senhora Presidente da Câmara, 
-Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
-Exmo. Público. 
Como esta é a última Assembleia Municipal a que tenho a honra de pertencer, 

quero cumprimentar o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos pelo contributo 
que deu a esta Assembleia e ao Concelho. Em Democracia podemos discordar, muitas 
vezes é da discordância que nasce a luz, até porque nem todos pensamos de igual forma. 
Por isso deve haver respeito pelas pessoas, independentemente das ideias de cada um.  

Neste período de Antes da Ordem do Dia quero dirigir uma palavra à construção 
do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas, pois será uma realidade dentro de pouco 
tempo. Permitam-me que vos diga que, depois de deixar de ser Membro desta 
Assembleia, serei um Munícipe interventivo e participarei, activamente, enquanto cidadão 
livre pensando pela minha própria cabeça.   

Cabe-me realçar o papel preponderante que foi desenvolvido por esta Câmara 
Municipal. Quer como sócio dos Bombeiros de Nelas, quer como Presidente devo 
enaltecer todo o trabalho deste Executivo em prol da construção do Quartel. Fizemos a 
candidatura, já aqui foi realçado na altura, com total apoio da Câmara Municipal e, mais 
uma vez, deve-se realçar o papel da Senhora Presidente da Câmara e, também, do Senhor 
Vereador Manuel Marques no apoio que nos deram, porque, sem esses apoios não seria 
possível a realização da obra. Se a obra está feita, deve-se, essencialmente, à Autarquia 
Local, sem menosprezo pelos outros, que tudo fez, com o seu empenho, para que ela fosse 
uma realidade. Só em jeito de informação, quero-vos dizer que os Bombeiros de Cinfães, 
se candidataram ao mesmo tempo que nós para um novo Quartel, e, ainda estão na estaca 
zero. Por isso, penso que o nosso Quartel deveria ser um orgulho para todos nós. 

Pedia, por isso, que se acabem, de uma vez por todas, com as divergências e que 
apoiem os Bombeiros e a Autarquia na concretização desta a obra que é para todos. Ainda 
esta semana fomos confrontados com perguntas do QREN relativas à candidatura que foi 
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entregue em Fevereiro. Contámos, uma vez mais, com o apoio da Autarquia para 
ultrapassarmos mais este obstáculo burocrático. 

Para terminar, quero dizer que se trata de uma obra do Concelho e, para o 
Concelho, para a qual foi preponderante o papel da Senhora Presidente da Câmara e do 
Senhor Vereador Manuel Marques.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia João Alfredo. Vai usar da 

palavra o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Senhor Presidente da Assembleia,  
Exma. Mesa,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Caros Colegas, 
Exmo. Público. 
Não era minha intenção intervir nesta última sessão mas, uma vez que se 

referiram a mim de uma forma agradável, compete-me agradecer todo o reconhecimento 
que me dedicaram. No entanto quero dizer que apenas cumpri as funções do cargo para o 
qual me candidatei. 

Quero desejar àqueles que vão ficar, que serão muitos dos que estão aqui hoje, 
um bom mandato e, ao mesmo tempo, pedir desculpa por alguma falha que tenha 
cometido durante estes anos. Se por acaso algum dia faltei ao respeito a alguém, mesmo 
inadvertidamente, peço as minhas desculpas por isso. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Como não 

há mais ninguém inscrito, vamos dar por encerrado o ponto 1.3 � Assuntos diversos dos 
da �Ordem do Dia�, de interesse para o Município. Passamos, de imediato, para a Ordem 
do Dia.  

2.1 � Informação da Senhora Presidente da Câmara sobre a actividade municipal, 
nos termos da alínea e), do nº.1, do art.º 53º., da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 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 nº. 1, do Artº. 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 
Vªs. Exªs a informação escrita acerca da actividade do Município, bem como a sua 
situação financeira, desde 26 de Junho último até hoje.  

1) Assim, iniciaram-se os trabalhos de: 
- Vedação do polivalente do Parque de São Miguel, em Nelas; 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 
 

 7

- Pavimentação de várias ruas em Vila Ruiva; 
- Pavimentação de várias ruas em Senhorim; 
- Requalificação do Largo da Capela da Sr.ª do Viso, em Senhorim;  
- Alargamento da Rua da Escola, em Póvoa de Luzianes; 
- Construção da estação elevatória da Quinta da Cerca;  
- Construção do passeio envolvente da Casa dos Senas, em Senhorim; 
- Requalificação da entrada do cemitério novo, em Nelas; 
- Requalificação do Estádio de Canas de Senhorim (lavandaria e bancadas); 
- Arranjo da rotunda da Pré-Primária, em Lapa do Lobo; 
- Pintura de vários arruamentos e passadeiras em Nelas; 
- Arranjos nos balneários da piscina municipal;  
- Abertura de caminho de ligação ao Caminho da Adaúfa; 
- Requalificação das bancadas e balneários do campo de futebol de Santar 

(cobertura, pintura, cadeiras e cabine de imprensa);  
- Construção de passeios na Av.ª 25 de Abril, em Santar;  
- Requalificação da Praceta António Lúcio, em Santar;  
- Pavimentação da ligação da E.N. n.º 231 às Fontanheiras; 
- Alargamento do Caminho da Tapada, em Santar;  
- Arranjo dos espaços verdes da Urbanização da Quinta do Pomar;  
- Requalificação do Largo do Carvalhedo, em Carvalhal Redondo;  
- Construção de passeios na Av.ª Vasco da Gama, em Carvalhal Redondo;  
- Construção de redes de esgotos, águas pluviais e passeios na saída de Carvalhal 

Redondo para Santar; 
- Pavimentação de arruamento em Lapa do Lobo;  
- Requalificação do espaço da antiga Escola do Pisão;  
- Repavimentação da Travessa do Casal, em Canas de Senhorim;  
- Limpezas das Escolas do Concelho;  
- Limpeza do jardim dos Centros de Saúde de Nelas e Canas de Senhorim;  
- Beneficiação do coreto e muros no espaço da Sr.ª do Viso, em Carvalhal 

Redondo;  
- Construção de adutora para reforço do abastecimento de água a Vilar Seco, 

Senhorim e Zona Industrial de Nelas; 
- Alargamento do Caminho do Moledo, em Nelas;  
- Pavimentação do acesso ao Poço Santo, na Vila � Senhorim.   
2) Continuam em execução os trabalhos de: 
- Continuação da requalificação de passeios na Av.ª João XXIII, em Nelas; 
- Arrelvamento do Campo n.º 2, do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Construção do 3.º Campo do Complexo Desportivo de Nelas;  
- Construção de infraestruturas na Rua de Ligação das Finanças à Rua de 

Senhorim; 
- Construção de infraestruturas na ligação da E.N: n.º 234, à Radial da Urgeiriça;  
- Infraestruturas eléctricas na rectificação da Ex-E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
- Limpeza e conservação de ruas em Canas de Senhorim;  
- Construção de adutora desde o novo reservatório de Vilar Seco até à Zona 

Industrial e Complexo Desportivo;  
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- 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;  
- Construção de passeios e rede de águas pluviais em Carvalhal Redondo à saída 

para Canas de Senhorim;  
- Construção de passeios na entrada de Moreira;  
- Requalificação do Largo de São Silvestre, em Moreira;  
- Pavimentação de passeios no Bairro das Toiças, em Nelas;  
- Construção de muros na ligação da E.N. n.º 234 à Quinta da Cale, em Nelas; 
- Pavimentação do acesso às Oficinas Municipais;  
- Construção de passeios na Av.ª António Monteiro (Nelas � Folhadal);  
- Muro de suporte para construção de passeios/estacionamentos na nova feira de 

Carvalhal Redondo; 
- Construção da 2.ª ETAR de Canas de Senhorim;  
- Infraestruturas eléctricas, águas pluviais e PT na Rotunda Fonte Pequena/Mata 

das Alminhas;  
- Requalificação e construção de passeios nas entradas de Vilar Seco;  
- Construção de reservatório de abastecimento público de água, em Vilar Seco;  
- Alargamento da Rua da Fonte da Cruz, em Canas de Senhorim;  
 - Alargamento e construção de muros na estrada Santar/Carvalhal Redondo; 
- Abertura de poços na Variante da Aguieira;  
- Construção de muros na Rua do Mondego, em Nelas.  
- Drenagem das águas pluviais na Zona Industrial de Nelas;  
- Abertura da ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça;  
- Construção da Rotunda da Mata das Alminhas (Escuteiros);  
- Recuperação dos passeios nas Caldas da Felgueira;  
- Alargamento da Rua Dr. Eurico Amaral, em Vilar Seco, na saída para Viseu;  
- Construção da Rua de Ligação Finanças/Rua de Senhorim;  
- Terraplanagem na Zona Industrial n.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; 
 - Pavimentação de passeios na Rua Dr. Eurico Amaral, em Nelas; 
- Pavimentação de passeios na Rua do Mondego, em Nelas; 
- Requalificação da Urbanização do Pomar, em Nelas; 
- Construção da Variante à Aguieira;  
- Pavimentação dos arruamentos do Largo da Feira, em Canas de Senhorim;  
- Plantação de árvores no Concelho;  
- Construção de estufa nas Oficinas Municipais;  
- Construção do arruamento do loteamento do Prado, em Vilar Seco; 
- Reparação de pavimento em vários arruamentos, em Vilar Seco; 
- Beneficiação de caminhos em Vilar Seco; 
- Construção de passeios na estrada de ligação Carvalhal Redondo � Aguieira; 
- Colocação e remodelação de abrigos de passageiros, em Nelas; 
- Alargamento de caminho, em Algerás; 
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- Requalificação do jardim do Cemitério de Nelas.   
- Beneficiação da rotunda da Vinha, em Nelas; 
- Alargamento do Acesso à Igreja, em Senhorim; 
- Arranjo de passeios em várias ruas de Nelas; 
- Construção de arruamento na Zona Industrial de Nelas (Movecho);  
- Recuperação da Casa dos Senas, em Senhorim;  
- Pavimentação de passeios no Areal, em Nelas; 
- Pintura de passadeiras em Nelas; 
- Construção de rede de águas, esgotos e pluviais na Zona Industrial de Nelas; 
- Beneficiação de caminhos na freguesia de Senhorim em colaboração com a 

Junta de Freguesia;  
- Quinta da Cerca - Construção da adutora de abastecimento de água potável;  
- Limpeza de bermas/taludes nas estradas municipais;  
- Reparação de pavimentos nas freguesias;  
- Continuação da ampliação da energia eléctrica, em Nelas; 
- Electrificação das Oficinas Municipais; 
- Abertura da Rua de Acesso ao futuro Centro de Dia, em Vilar Seco; 
- Construção do Edifício Social dos Estaleiros Municipais;  
- Construção das novas Oficinas Municipais; 
- Limpeza/alargamento de caminhos nas freguesias;  
- Manutenção e limpeza de fossas no concelho; 
3) Concluíram-se os trabalhos de:  
- Pavimentação, em relva sintética, do polivalente do Parque de São Miguel, em 

Nelas;  
- Construção de muro na Rua do Casal, em Canas de Senhorim;  
- Requalificação do interior do Bairro das Toiças, em Nelas;  
- Pavimentação dos alargamentos nas Carvalhas; 
- Requalificação da Capela de São João do Monte e de Póvoa de Cima;  
- Requalificação do Adro da Igreja da Sr.ª da Tosse, em Folhadal, em 

colaboração com a Junta de Freguesia de Nelas;  
- Construção de muros para alargamento dos acessos à Póvoa de Luzianes e 

guardas na ponte;  
- Construção das bancadas cobertas do Estádio �Francisco Vital�, em Santar;  
- Construção de tratamento complementar à fossa séptica da Póvoa de Luzianes;  
 - Infraestruturas eléctricas e pavimentação de passeios na Rua Dr. Aurélio 

Gonçalves, em Nelas;  
- Construção de estacionamentos na Zona Industrial de Nelas (junto à 

Associação de Olivicultores);  
- Construção de muros na Rua das Eiras, em Algerás; 
- Construção de muro de suporte em granito na Ex. E.N. n.º 231, em Vilar Seco;   
- Aquisição e demolição de 5 casas para alargamento do arruamento interior das 

Carvalhas e do Adro da Capela;  
- Construção de forno comunitário em Vila Ruiva, em colaboração com a Junta 

de Freguesia de Senhorim;  
 - Construção das bancadas cobertas do Estádio �Francisco Vital�, em Santar;  
- Beneficiação da ex - E.N. n.º 231, em Vilar Seco;  
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- Requalificação da envolvente ao Cristo-Rei, em Vilar seco; 
- Requalificação urbana da Praça do Município; 
- Alargamento da Rua do Salgueiro, em Aguieira; 
- Colaboração com a Junta de Freguesia de Nelas no alargamento da Rua da 
Circunvalação, no Folhadal;  
4) Informação financeira: 
Informo Vªs. Exªs. que em 31 de Agosto de 2009: 
- As disponibilidades existentes na Tesouraria da Câmara Municipal totalizavam 

603.663,84 euros;  
- As dívidas a fornecedores existentes eram na quantia de 2.652.765,21 euros, 

estando por pagar facturas de fornecedores desde o mês de Setembro de 2008; 
- As dívidas a Empreiteiros eram na quantia de 356.778,69 euros. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Sobre este ponto, vou dar a palavra à Senhora Presidente da Câmara. 
A Senhora Presidente da Câmara: 
- Muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia Municipal,  
Senhores Vereadores, 
Senhores Presidentes de Junta, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Exmo. Público.  
Começaria por me referir à intervenção do Senhor Membro da Assembleia João 

Alfredo. A construção do Quartel dos Bombeiros é, sem dúvida, uma marca deste nosso 
mandato e foi uma honra para nós estarmos ligados, para sempre, a esta obra. Mas é justo 
que se diga, também, que só foi possível porque existe uma Direcção dos Bombeiros que 
colaborou connosco e que pôs de lado os problemas partidários e os projectos pessoais. A 
vontade da Direcção dos Bombeiros na construção do Quartel foi, igualmente, importante 
na criação de sinergias. Houve empenho da nossa parte, mas se a Direcção e o Comando 
não tivessem colaborado connosco a obra seria inviabilizada. 

Quero agradecer a todos os Bombeiros que contribuíram para que a obra se 
tornasse uma realidade. Penso que valeu a pena o esforço e a dedicação que todos nós 
tivemos. Este Executivo ficará, para sempre, ligado à construção do Quartel dos 
Bombeiros de Nelas. 

Vou-me referir, seguidamente, à intervenção do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Nelas. De facto, esta 18.ª edição da Feira do Vinho foi, talvez, a melhor de 
sempre e não sou eu que o afirmo; foram as pessoas com quem falei, produtores e 
expositores, que expressaram a sua opinião. Registou-se um grande volume de negócios e 
houve pessoas que me disseram que conseguiram fazer escoamento do seu vinho durante 
um ano com os contratos que fizeram; isso para nós é gratificante. 

 Devo dirigir uma palavra de agradecimento ao Senhor Vereador Osvaldo 
Seixas, uma vez que foi ele que teve toda a preocupação da organização, bem como ao 
pessoal do Gabinete de Comunicação Social da Câmara que, com o seu empenho, 
proporcionou que o evento fosse de grande qualidade. 

Neste fim de mandato, quero agradecer a todos os Senhores Autarcas, desde o 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, aos Senhores Presidentes de Junta, passando 
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pelos Senhores Membros da Assembleia, a forma como dignificaram o nosso Concelho e 
os Órgãos a que estiveram ligados. 

Houve alguns problemas, próprios da discussão política, mas o que é certo é que 
a grande maioria pôs sempre a dignidade do Órgão à frente dos projectos pessoais e das 
guerras partidárias. Quero deixar um agradecimento muito especial a todos os Presidentes 
de Junta, pois tiveram, neste mandato, um papel fundamental.  

Registou-se, a certa altura, alguma instabilidade na Câmara proporcionada por 
algumas pessoas que depois pretenderam passá-la aqui para a Assembleia Municipal. 
Felizmente que nesses momentos houve pessoas que tiveram grande sentido de 
responsabilidade e por isso quero expressar-lhes o meu sentido reconhecimento. 
Souberam trabalhar connosco de uma maneira muito frontal e muito transparente e todos 
são testemunhas de que nunca lhes foi pedido qualquer contrapartida de apoio ou de 
candidatura pela Coligação em troca das obras; só há três ou quatro meses atrás é que se 
falou nisso. Agradeço a todos a confiança que em nós depositaram e agradeço, também, 
todo o trabalho e todo o empenho que tiveram para que as vossas Freguesias fossem 
desenvolvidas. Penso que podemos dizer que hoje temos um Concelho mais harmonioso, 
graças, também, aos Presidentes de Junta e à colaboração que tiveram connosco. 
Registaram-se obras em todas as Freguesias pedidas pelos Senhores Presidentes de Junta, 
que são os principais interlocutores das populações que votaram neles, foram executadas 
proporcionando um Concelho mais harmonioso, mais coeso, mais solidário e mais 
pacificado. 

A pacificação e a harmonia do Concelho de Nelas, constituído pelas suas nove 
Freguesias, constituíram, para mim, uma grande vitória e uma marca deste mandato. 
Penso que valeu a pena estar aqui quatro anos a trabalhar para este Concelho e para as 
suas nove Freguesias, sem filhos nem enteados. 

Mais uma vez, queria-vos agradecer do coração porque foram fundamentais e, já 
sabem, que da mesma forma que contaram comigo durante estes quatro anos, vão poder 
continuar contar para sempre.  

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente. Algum dos Senhores Membros da 

Assembleia quer usar da palavra neste ponto?  
Uma vez que não passamos, então, ao ponto 2.2 da Ordem de Trabalhos � 

Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas pela Câmara 
Municipal, para os prédios urbanos, referente a 2009, a liquidar no próximo ano, nos 
termos do Art.º 112º., do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � Decreto-Lei nº. 
287/03, de 12 de Novembro. 

Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da 
palavra? Uma vez que não, vamos pô-lo o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Está aprovado por unanimidade.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.2 � Deliberar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, definidas 
pela Câmara, para os prédios urbanos, referente a 2009, a liquidar no próximo ano, nos 
termos do Artº. 112º., do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � Decreto-Lei nº. 
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287/03, de 12 de Novembro, 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. 
Passamos, agora, ao ponto 2.3 � Deliberar, nos termos da alínea f), do n.º 2, do 

art.º 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, a criação de uma derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as 
obras de �Variante á Aguieira�; �Estrada Moreira-Nelas�; �Museu do Vinho do Dão�; 
�Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas� (Variante de Nelas � 2.ª Fase) e 
�Rotunda de acesso a Canas de Senhorim� (Rotundas na E.N. n.º 234, em Canas de 
Senhorim). 

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

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.3 � Deliberar, nos termos da alínea f), do n.º 2, do artº. 53º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a criação de 
uma derrama com vista ao reforço da capacidade financeira para as obras de �Variante á 
Aguieira�; �Estrada Moreira-Nelas�; �Museu do Vinho do Dão�; �Ligação da Rotunda 
das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas� (Variante de Nelas � 2.ª Fase) e �Rotunda de acesso a 
Canas de Senhorim� (Rotundas na E.N. n.º 234, em Canas de Senhorim), 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. 
Passamos, de seguida, ao ponto 2.4 � Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem � Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas. 
Sobre este ponto, algum dos Senhores Membros da Assembleia pretende usar da 

palavra? Uma vez que não, vamos pô-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Está aprovado por unanimidade.   

O Senhor Primeiro Secretário: 
MINUTA DA ACTA 

O Ponto 2.4 � Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem � Lei nº. 
5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas, 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. 
Passamos para o ponto 2.5 e último ponto da Ordem de Trabalhos � Aprovar os 

Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios � Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 
Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra?  
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Uma vez que não, passamos, também, à votação do mesmo. Quem vota contra? 
Quem se abstém? O ponto está aprovado por unanimidade. 

 
O Senhor Primeiro Secretário: 

MINUTA DA ACTA 
O Ponto 2.5 � Aprovar os Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios 

� Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, 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. 
Chegamos, assim, ao fim da Ordem de Trabalhos mas, como ainda temos 

Público presente na sala, perguntava se algum dos Senhores deseja usar da palavra, apesar 
de ninguém estar inscrito. 

Uma vez que não, resta-me, em meu nome pessoal e no da Mesa, dirigir um 
agradecimento especial a todos os Senhores Membros da Assembleia pelo vosso 
contributo ao longo destes quatro anos. Penso que todos nós saímos daqui a ganhar, pois 
fomos parte activa desta Assembleia e a experiência adquirida é sempre enriquecedora. 

Desejo que as próximas eleições autárquicas decorram com a maior elevação e 
maior civismo. Um bom fim-de-semana para todos e o meu muito obrigado.    

 
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: 

 
 
 
 
 


