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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE JULHO DE 2021 

  

ATA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de Nelas 

e Edifício Multiusos e por videoconferência, ao abrigo do disposto no art.º 3.º/3, da Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de março, na redação da Lei n.º 13-B/2021, de 05 de abril, reuniu, pelas vinte e uma 

horas, a Assembleia Municipal de Nelas, em sessão extraordinária, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

1 – 2.º Aditamento ao Acordo de Financiamento relativo ao ano de 2020 e ao ano de 

2021, a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e o Município de Nelas, no 

âmbito das atividades exercidas ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências no âmbito do Sistema de Mobilidade e Serviço Público de Transporte de 

Passageiros: 

1.1 - Delegação de Competências - Discussão e aprovação; 

1.2 – Acordo de Financiamento – Discussão e aprovação.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia, Professor António Manuel Borges dos Santos: 

- As Senhoras Secretarias estão de férias e por videoconferência pelo que pergunto aos 

Senhores Deputados da sala se alguém se disponibiliza para secretariar a sessão? Frederico Garcia 

e António Santos. Frederico para Segundo e o Santos para Primeiro. O Senhor Presidente da 

Câmara também não está. Foi substituído pelo Senhor Vice-Presidente.  

Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

Senhores Deputados Municipais, 

Ex.mo Público, 

Muito boa noite. 

Vamos dar início a esta sessão, com a chamada dos Senhores Deputados e para que 

conste, os Secretários, uma vez que as Secretárias estão em videoconferência, convidei para 

Secretários, o Frederico Garcia para Segundo Secretário e o António Luís Santos, para Primeiro 

Secretário. Frederico, faça favor. 

 

(O Senhor Segundo Secretário Frederico Miguel Dias Abrantes Garcia procedeu à 

chamada dos Senhores Deputados Municipais)  

- Faltam o Senhor Deputado Joaquim Marques da Costa e o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Senhorim, que penso que está a chegar. (Veio mais tarde). De resto, estão todos 

presentes. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Portanto, neste momento, estamos presentes 26. É isso?   

O Senhor Segundo Secretário: 

- Certo.  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Bem, então, vamos ao ponto 1. Senhor Vice-Presidente, quer introduzir o ponto? Ou 

não? Ou quer só responder, depois, às perguntas? Pode introduzir. Então, faça favor. Muito 

sucintamente, uma vez que o documento foi enviado a todos.  

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Fernando António Pais Silvério:  

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
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Na sua pessoa, cumprimentar os Secretários.  

Cumprimentar todos os Senhores Deputados Municipais, aqueles aqui presentes e aqueles 

em videoconferência.  

E um cumprimento muito especial aos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia.  

Relativamente a estes pontos que fazem parte da Ordem de Trabalhos, começar por dizer 

que eles foram, penso que foi enviada a minuta da ata, eles foram todos aprovados em reunião de 

Câmara. E também para, rapidamente, falar um pouco do procedimento acerca destes pontos, 

desta temática. 

Estes pontos teriam que ser discutidos e aprovados nos termos da Delegação de 

Competências pelo Executivo Municipal. É necessário submeter a deliberação aprovada pelo 

Executivo Municipal à Assembleia Municipal para aprovação. É, neste momento que estamos. E, 

aqui também, aprovação do Acordo de Financiamento pela Assembleia Municipal. E, entretanto, 

vai ter que se comunicar à Autoridade de Transportes. Como sabem, neste caso, à CIM, para 

depois ser outorgado o Aditamento de Financiamento.  

Como sabem, os 14 Municípios da CIM delegaram esta temática na CIM. Neste 

momento, a CIM é a Autoridade de Transportes. E o que é que acontece? O que é que está aqui 

em causa? Há já algum tempo que foi lançado o Concurso Público Internacional para tentar 

concessionar os Transportes na CIM. Isso não foi conseguido. E, então, têm-se feito acordos com 

os Operadores de Transportes no sentido de, naturalmente, manter as carreiras e manter o 

Transporte.  

Os Transportes, sobretudo, são constituídos por duas vertentes, que são os Passes 

Escolares e a Bilhética. E o que é que acontece com todos estes Operadores? Naturalmente, foi-lhe 

criada uma determinada expetativa em termos de funcionamento, em termos de gerar lucro. E, 

fruto da pandemia e de tudo isto que atravessamos e de um Acordo que existe com eles, há 

necessidade de haver compensações aos Operadores.  

Essas compensações, anteriormente, estavam mais diluídas porque tínhamos alguns 

Programas que apoiavam a CIM no pagamento dessas compensações, nomeadamente com o 

PART, que era um Programa de Apoio à Redução Tarifária. E, então, o que é que acontece? Feita 

essa, porque isto é uma discussão, primeiro da CIM, entre os Municípios que constituem a CIM. 

E, depois, outra discussão também é com os Operadores.  

E, sendo assim, o que está aqui em causa é, no ponto 1, a Adenda ao Acordo de 

Financiamento, depois dessa negociação, penso que têm os documentos, o que está aqui em causa 

é o pagamento das compensações do segundo e terceiro trimestre e quarto trimestre de 2020, bem 

como o ano de 2021. 

Isto foi tido em consideração. Alguns dos fatores, nomeadamente, o rateio da quotização 

dos Municípios relativamente à CIM. E, estamos a falar no segundo e terceiro trimestre, de 

2.568,38 euros. No quarto trimestre, 10.470,38 euros. E, para o ano de 2021 está previsto 

56.573,41 euros. Este é o Aditamento ao Acordo de Financiamento. 

Eventualmente, se calhar, como eles estão todos entroncados, poderia já talvez falar um 

acerca dos seguintes pontos Senhor Presidente?  

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Está bem. Vamos ao primeiro ponto.  

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Fernando António Pais Silvério:  

- Da Delegação de Competências, naturalmente, como há um Aditamento ao Acordo de 

Financiamento, é necessária esta questão formal também. Bem como o Acordo de Financiamento. 

O que é que acontece? 
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O Acordo de Financiamento da CIM, portanto, para nós estarmos a aprovar, porque a 

CIM, naturalmente, vai utilizar esses valores e vai negociar com os Operadores. Digamos que, 

como é que se vai financiar a CIM? Naturalmente, através dos Municípios. Ou seja, o Acordo de 

Financiamento é isso. É, depois, os Municípios transferirem para a CIM estes valores para que a 

CIM possa pagar aos Operadores.  

Penso que, de uma forma muito sucinta, é isto. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado, Senhor Vice-Presidente. Ora, não sei se alguém quer usar da palavra 

neste ponto? Da sala? Ninguém. De casa? Ninguém.  

Então, vou passar à votação do ponto 1.1 – Delegação de Competências. E, pergunto: 

Quem vota contra? Entretanto, passamos a 27 porque chegou o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Senhorim. 

 

(O Senhor Segundo Secretário fez a chamada dos Senhores Deputados que estavam 

presentes por videoconferência)  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Portanto, em casa, 17 votos a favor. Na sala: Quem vota contra? Quem se abstém? 10 

votos a favor. Portanto, foi aprovado com 27 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Minuta 

da ata, faz favor.  

O Senhor Primeiro Secretário, António Luís Lopes dos Santos:  

MINUTA DA ATA 

O ponto 1 – 2.º Aditamento ao Acordo de Financiamento relativo ao ano de 2020 e ao 

ano de 2021, a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e o Município de 

Nelas, no âmbito das atividades exercidas ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências no âmbito do Sistema de Mobilidade e Serviço Público de Transporte 

de Passageiros: 1.1 - Delegação de Competências - Discussão e aprovação, foi posto à discussão, 

tendo sido aprovado com 27 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? Aprovada por unanimidade. 

Ponto 1.2. Alguém quer usar da palavra? Da sala, não. De casa? Também não. Vou pôr à 

votação. E, pergunto, primeiro para casa, a votação.  

 

(O Senhor Segundo Secretário fez a chamada dos Senhores Deputados que estavam 

presentes por videoconferência)  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ora, são os mesmos 17 a favor. Na sala: Quem vota contra? Quem se abstém? Dez 

votos a favor. Portanto, foi aprovado com 27 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Minuta, 

faz favor.  

O Senhor Primeiro Secretário, António Luís Lopes dos Santos: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 1 – 2.º Aditamento ao Acordo de Financiamento relativo ao ano de 2020 e ao 

ano de 2021, a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e o Município de 

Nelas, no âmbito das atividades exercidas ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências no âmbito do Sistema de Mobilidade e Serviço Público de Transporte 
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de Passageiros: 1.2 – Acordo de Financiamento - Discussão e aprovação, foi posto à discussão, 

tendo sido aprovado com 27 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? Aprovada por unanimidade. 

Terminada a Ordem do Dia, pergunto ao Público: Alguém quer usar da palavra? Não. 

Então, dou por encerrada esta sessão. Muito obrigado por terem estado presentes. 

Desculpem mais esta Sessão Extraordinária, mas teve que ser porque foi um pedido da CIM. E se 

não fosse feito, em setembro não havia transportes.  

Portanto, muito obrigado. Muito boa noite. Quem está de férias, continue a gozar as 

férias. Boa noite. Obrigado.  

 

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:  

 


