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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2008 

 
ACTA 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e oito, nesta Vila 

de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas, a Assembleia Municipal de 
Nelas, em sessão extraordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
Ponto único: 
- Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2006. 
 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito boa noite a todos. Uma vez que já há quórum e já estamos dentro da 

hora estipulada, vamos dar início a esta Assembleia Extraordinária. Começo por 
cumprimentar, desde já, a Senhora Presidente, os Senhores Vereadores, os Senhores 
Secretários, os Senhores Presidentes de Junta, os restantes Membros da Assembleia e o 
Público aqui presente. 

Passo a palavra, de imediato, ao Senhor Segundo Secretário, Senhor Manuel dos 
Santos, que passará a fazer a chamada dos Senhores Membros da Assembleia. Senhor 
Manuel dos Santos, faça favor. 

(A chamada foi feita pelo Senhor Segundo Secretário, Manuel dos Santos) 
 
O Senhor Segundo Secretário, Manuel dos Santos: 
- Temos até ao momento, um total de 23 presenças e 7 faltas. Faltam os 

Senhores Membros da Assembleia Paulo Jorge Pinto Coelho dos Santos, Armando Carlos 
Costa Carvalho, Maria Filomena Sampaio Costa Guimarães, José Fernando Teixeira 
Sampaio, Manuel do Couto de Sousa, Pedro António Figueiredo Moreira e Luís Manuel 
Abrantes Pinheiro. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado, Senhor Manuel do Santos. Antes de avançar queria dizer-vos 

que temos um novo Membro da Assembleia, o Senhor João Alfredo Ferreira em 
substituição, do Senhor Membro da Assembleia Francisco Cardoso, que pediu a demissão 
na última Assembleia alegando motivos de saúde. 

Entrou o Senhor João Alfredo Lopes Ferreira, porque o décimo quarto da lista 
do Partido Socialista, o Senhor Roberto Loureiro, renunciou ao mandato por motivos 
académicos e profissionais, já que se encontra a frequentar um curso superior, 
informando-nos que não tinha disponibilidade. 

Passando, assim, para o ponto único da Ordem de Trabalhos – Apreciar e votar, 
nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os documentos de prestação de contas e 
relatório de gestão do ano de 2006, que foram endereçados a todos os Senhores, via CD. 
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Algum dos Senhores Membros da Assembleia deseja usar da palavra neste 
ponto? Vai usar da palavra o Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos. Faça 
favor. 

 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Boa noite Senhora Presidente da Câmara, 
Senhor Presidente da Assembleia, 
Digníssima Mesa, 
Senhores Membros da Assembleia Municipal,  
Digníssimo Público.  
Como a Ordem de Trabalhos é, apenas, este ponto, julgava que iam fazer 

alguma introdução. Nós não sabemos o que é que se passou em reunião de Câmara, 
apenas sabemos que foi aprovado, mas não temos a acta nem dispomos de mais nenhuma 
informação. Uma vez que se trata de um ponto que já veio de outras andanças, era bom 
que nos pusessem a par daquilo que se passou, senão vamos votar uma Conta de Gerência 
de há dois anos, sem sabermos as razões pelas quais ela veio devolvida. 

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

da palavra o Senhor Vereador Manuel Marques, que irá dar uma explicação sobre o 
assunto. Faça o favor.  

O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Assembleia, 
Digníssimo Público. 
Decorre do ofício que foi enviado do Tribunal de Contas a razão desta Conta 

aqui estar nesta Assembleia. Todos sabemos do show off político que a Conta deu, a 
Conta é, efectivamente, um meio técnico e técnico como é, tem que ser aprovada por 
quem tem que a aprovar, nos termos da Lei. É ao Tribunal de Contas que cabe ao abrigo 
do artigo 52.º, no n.º 6, dizer que as contas serão elaboradas e documentadas de acordo 
com as instruções por si aprovadas. Isto também decorre da Lei n.º 98/97, com as 
alterações da Lei n.º 35/2007 e Lei n.º 48/2007. 

Houve muito folclore político quando a Conta foi reprovada, no entanto a Conta 
não podia ser reprovada pelo Executivo. Como ela foi reprovada, o Senhor Juiz 
Conselheiro mandou-a devolver, dando a indicação de que os Senhores Vereadores da 
Câmara Municipal de Nelas a devem aprovar. Mesmo que não se concorde, a Conta 
deverá ser votada e aprovada. 

Vou explicar o está aqui no ofício e que se refere ao que aconteceu no passado. 
A Oposição A e a Oposição B, ou a A e a A1, votou contra as Contas, isso é um facto e, 
por isso, foram reprovadas. 

O que é que fez o Tribunal de Contas? Reapreciaram-na e devolveram-na para 
cá. Se a Oposição A e a Oposição A1 votasse contra, outra vez, as Contas, em que é que 
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ficávamos? Ou tornávamos a enviá-la para o Tribunal de Contas ou sujeitávamo-nos à 
multa que decorre da Lei.  

A informação que temos, e, segundo o que está previsto na Lei, é que os 
Membros do Executivo podem, efectivamente, dar a sua opinião sobre as Contas mas não 
as podem reprovar. Podem dizer, embora votando favoravelmente, que elas têm este ou 
aquele vício. Se nós fossemos chumbar outra vez a Conta, aplicar-se-ia o que ofício do 
Tribunal de Contas nos transmite que é o seguinte: 

“Em cumprimento do despacho do Excelentíssimo Senhor Juiz Conselheiro da 
Área, procede-se, na presente data, à devolução da Conta desse Município identificada em 
epígrafe, a fim de que a mesma possa ser reapreciada, aprovada e reenviada ao Tribunal 
de Contas, nos termos da legislação em vigor, até ao final do próximo mês de Outubro. 

Mais se informa que o envio de Conta reprovada equivale ao não envio de 
conta”. Isto é claro e não tem outra leitura. Quero dizer que o Senhor Juiz Conselheiro do 
Tribunal é um homem formado em Direito. 

O que quer dizer é que a Conta só pode entrar no Tribunal de Contas depois de 
aprovada; não há chumbo de contas. Salvaguardando sempre a posição de quem vota 
favoravelmente a Conta, dizer porque é que o faz, usando esse direito de voto, mas a 
Conta enferma disto, pois é um documento técnico. 

Muito obrigado.  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador. Senhor Membro da Assembleia Borges dos 

Santos, faça favor. 
O Senhor Membro da Assembleia Borges dos Santos: 
- Com todo o respeito por aquilo que o Senhor Vereador Manuel Marques disse, 

socorrendo-se da Lei, também concordo que a Conta deve ser enviada devidamente 
aprovada. Acho, no entanto, que a Câmara a pode reprovar quantas vezes quiser, até 
estarem rectificados os erros e possa, depois, enviá-la aprovada. Devem-se desenvolver as 
acções que sejam necessárias até que ela seja aprovada; não basta um Vereador dizer que 
qualquer erro deve ser rectificado, sendo depois votada favoravelmente. Não é assim tão 
linear quanto isso, pois a Lei não se limita a indicar que a Câmara aprecia as Contas, diz, 
também, que as vota e para tal é preciso reapreciá-las e aprová-las. 

Quero dizer que a nossa posição vai ser a abstenção, pois não conhecemos mais 
nada de novo na Conta. 

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

da palavra o Senhor Vereador Manuel Marques. Faça favor.  
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Aquilo que me referi anteriormente é que em 1999, e o Senhor Membro da 

Assembleia Borges dos Santos recorda-se de certeza, as Contas foram aprovadas na 
Câmara e foram aprovadas na Assembleia, por unanimidade, e depois chumbaram no 
Tribunal de Contas. O que quer dizer que a entidade máxima sobre esta matéria é, 
efectivamente, o Tribunal de Contas. 
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Mas quero-lhe dizer que o Partido Socialista, ou a Oposição A e a Oposição A1, 
não identificaram, em concreto e em objectivo, porque é que chumbaram as Contas. É que 
as questões políticas não se podem misturar com as questões técnicas. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Manuel Marques. O Senhor Vereador 

Adelino Amaral fez-me chegar dois documentos, um deles é da reunião ordinária de 24 de 
Abril de 2007, que é a súmula da acta em que inclui a sua declaração de voto. O mesmo 
acontece, também, na reunião ordinária de 29 de Maio de 2007 no ponto 3.6. É um 
requerimento que, embora não pretenda que o leia, solicita que vos informe de que me 
entregou estes dois documentos. Com a permissão da Senhora Presidente da Câmara, vou 
dar a palavra ao Senhor Vereador Adelino Amaral, que alega defesa da honra. Faça favor. 

O Senhor Vereador Adelino Amaral: 
- Senhor Presidente, 
Senhora Presidente de Câmara 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia,  
Digníssimo Público. 
Muito boa noite. 
Senhor Presidente, antes de mais, permita-me que lhe faça um reparo, à 

semelhança do que aconteceu numa reunião anterior, pois parece-me que a Senhora 
Presidente de Câmara não tem autoridade nesta Assembleia para me conceder, ou não, o 
uso da palavra; é o Senhor Presidente da Mesa que tem essa autoridade.  

Prometo ser breve porque a explicação é fácil de dar. Na primeira votação que 
houve sobre as Contas de 2006 os Vereadores do Partido Socialista votaram contra por 
um conjunto de razões. A primeira delas foi porque não nos foi dado acesso a uma série 
de documentos que foram pedidos. 

A Senhora Presidente da Câmara sustentou a sua decisão e a sua teimosia em 
não permitir o acesso a esses documentos em vários factores, sendo um deles, o processo 
que havia no Tribunal Administrativo e que segundo parece não existe. Havia, também, 
uma investigação do IGAT, depois invocou um parecer da CCDRC que, entretanto, 
chegou o parecer dando razão aos Vereadores do Partido Socialista. O parecer indicava 
que seria normal termos acesso a consultar e a pedir cópias dos documentos que 
entendêssemos como necessários para a apreciação das Contas e para o acompanhamento 
da gestão da Câmara. 

Nós renovámos esse pedido e o que é verdade é que esses documentos não nos 
foram facultados, nomeadamente cópias de facturas de pagamentos que foram feitos e que 
nós gostaríamos de ter conhecimento, o que não aconteceu.   

Quando, da segunda vez, as Contas voltaram do Tribunal de Contas para serem 
aprovadas, manteve-se o mesmo problema. Fizemos uma proposta para que a votação 
fosse adiada e a Senhora Presidente desse instruções aos Serviços para nos facultarem 
esses documentos. Porém a nossa pretensão foi chumbada com o voto de qualidade da 
Senhora Presidente, deixando-nos, uma vez mais, sem ter acesso a esses documentos, o 
que originou o nosso voto contra.Vou juntar à acta e, se o Senhor Presidente entender, 
poderá divulgar aos Membros da Assembleia, a prova documental dos pedidos de acesso 
aos documentos e de informações solicitadas à Senhora Presidente de Câmara.  
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Há, também, num dos documentos, considerações de carácter político e o Senhor 
Vereador Manuel Marques não se lembrou de as referir. Para além de haver 
considerações de carácter político, há considerações, igualmente, de carácter técnico 
sobre as Contas de 2006. Pois havia algumas dúvidas em relação à valia das Contas e ao 
rigor que as Contas apresentavam, que foram expressas nestes documentos. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Adelino Amaral. Devo acrescentar que para 

avaliar, tecnicamente, esse rigor existe o Tribunal de Contas. Quanto à autorização para o 
uso da palavra não é isso que diz o regulamento. Vai usar da palavra o Senhor Vereador 
Manuel Marques. Faça favor. 

 
 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- Avive-me aqui a memória, Senhor Presidente da Assembleia. Será que o 

Senhor Vereador do Partido Socialista falou no documento da reunião de 24/04/2007? 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Trata-se da reunião ordinária de 24 de Abril de 2007. 
O Senhor Vereador Manuel Marques: 
- É que o Senhor Vereador Adelino Amaral afirmou que os documentos 

estiveram disponíveis para votar as Contas e que essas mesmas Contas são documentos 
técnicos, mas que há questões políticas. Foi o Senhor Vereador que o disse, não sou eu, o 
Senhor Vereador veio para aqui dizer que vinha defender a sua honra, pois ter-lhe-ia 
levantado uma calúnia.  

Mas vamos, então, ao móbil porque é que o Partido Socialista não quis votar as 
Contas. O Partido Socialista entendia que podia chegar à Câmara Municipal, devassar os 
documentos e pegar naqueles documentos com quem pega nas contas de uma mercearia. 
Esses documentos nunca estiveram sonegados ao Partido Socialista, ou a quem quer que 
seja, estão lá e os Senhores não os consultaram. Vem o Senhor Vereador dizer que havia 
até um parecer da CCDRC que dava razão aos Vereadores? Os pareceres da CCDRC, 
como o Senhor Vereador sabe e bem, não têm qualquer carácter vinculativo, apenas têm o 
carácter informativo e em nada obriga a Senhora Presidente da Câmara a facultar os 
documentos.  

A Senhora Presidente da Câmara tem dez dias para o fazer, tal como é previsto 
na Lei; mas a Lei não tem nenhuma sanção para o incumprimento. Se o Senhor Vereador 
estivesse interessado na consulta, teria feito uma coisa que, no Código do Procedimento 
dos Tribunais Administrativos, previsto no artigo 104.º, se chama intimação para 
documentos. Se um Juiz do Tribunal Administrativo entendesse que a Senhora Presidente 
da Câmara deveria dar aos Senhores Vereadores esses documentos e se ela não 
cumprisse, haveria uma penalidade que era o chamado crime de desobediência. Todavia 
os Senhores apenas quiseram folclore. 

 O Senhor Vereador foi testemunha num processo que moveram contra a 
Senhora Presidente da Câmara, contra o Senhor Vereador Osvaldo e contra mim próprio, 
por crime de denegação de justiça e coação de funcionário. Sobre o caso desses 
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documentos o Tribunal respondeu da seguinte forma: “atendendo aos conceitos 
insuficientes do acima referido e à total ausência de prova dos factos participados o 
Ministério Público entende que não poderá ser imputado à arguida Isaura Pedro qualquer 
prática de crimes e arquive-se o inquérito”.  

Veja o crime que nós cometemos. É o próprio Tribunal que vem dizer que a 
Senhora Presidente da Câmara tinha razão, porque quando vocês se queixaram, e o 
Senhor Vereador foi testemunha neste processo, se o Ministério Público entendesse que a 
Sr.ª Dr.ª Isaura Pedro tivesse uma conduta não permitida na Lei era constituída arguida, 
tal como o Senhor Vereador Osvaldo e eu próprio. 

Quero dizer ao Senhor Vereador Adelino Amaral que a Senhora Presidente da 
Câmara agiu de acordo com a Lei e deve continuar a agir. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Vereador Manuel Marques, agradeço a sua intervenção. 

Sobre este ponto, o Senhor Membro da Assembleia Rui Costa vai usar da palavra. Faça 
favor.  

 
O Senhor Membro da Assembleia Rui Costa: 
- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhora Presidente da Câmara,  
Senhores Secretários, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Estimado Público. 
Muito boa noite. 
Sobre a aprovação e a reapreciação do Relatório de Contas não era para me 

pronunciar, mas visto que os intervenientes anteriores levantaram algumas questões que, 
confesso, não vi nenhuma na reapreciação do Relatório de Contas de 2006. 

As dúvidas deveriam ser apresentadas e debatidas na reunião de Câmara onde foi 
aprovado este documento. Cabe aos Membros desta Assembleia pronunciarem-se e 
pedirem alguma informação, se o entenderem, aos Senhores Vereadores da Câmara 
Municipal. Peço desculpa ao Senhor Vereador Adelino Amaral, mas não compreendo a 
dúvida aqui colocada sobre o Relatório de Contas. Como documento técnico que é, há 
rubricas que podem suscitar dúvidas, então deveriam ser reapreciadas e depois, em 
consciência o dito documento deveria ser votado.  

 Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Costa. Como não temos 

mais ninguém inscrito nem há mais ninguém que queira usar da palavra, vamos pôr o 
ponto à votação. Ponto único: - Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 
53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, os documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2006. 
Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Temos, portanto, 19 votos a favor e 4 
abstenções.  

O Senhor Primeiro Secretário: 
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MINUTA DA ACTA 
O Ponto único: - Apreciar e votar, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., 

da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os 
documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2006, foi posto à 
discussão, tendo sido aprovado com 19 votos a favor, 0 votos contra e 4 abstenções. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 
Como esta é uma Assembleia Extraordinária e como tem um ponto único, 

chegámos, assim, ao fim da Ordem do Dia e da Ordem dos Trabalhos. 
Perguntava ao Público presente na sala se alguém pretende usar da palavra. 
Uma vez que não, dou por encerrada esta Assembleia Extraordinária.  
Uma boa noite 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: 


