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SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016, 

QUE TEVE CONTINUAÇÃO EM 06 DE JANEIRO DE 2017 

 

ATA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta 

Vila de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas vinte e uma horas e dezasseis minutos, 

a Assembleia Municipal de Nelas, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

1 - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1 – Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 23 de setembro de 

2016;  

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 do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, 

nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09; 

2.2 – Aprovação das Propostas de Orçamento Municipal e das Grandes Opções 

do Plano para o ano 2017; 

2.3 - Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para assunção de 

compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro; 

2.4 – Aprovação do projeto de Regulamento de Atribuição de Habitação Social 

– Fogos devolutos; 

2.5 – Aprovação do Protocolo celebrado entre a ANMP e a EDP – Alteração 

do Anexo I ao contrato tipo de concessão de distribuição de eletricidade em baixa 

tensão, aprovado pela Portaria n.º 454/2001, de 5 de maio. Iluminação Pública - 

Intervenção dos Órgãos Municipais; 

2.6 – Apreciação e aprovação do Contrato Interadministrativo de Delegações 

de Competências do Município de Nelas na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão 

Lafões tocante às atribuições e competências do Município de Nelas, enquanto 

autoridade de transporte competente quanto aos serviços públicos de transporte de 

passageiros municipais; 

2.7 – Apreciação e aprovação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências do Município de Nelas para a Associação de Municípios da Região do 

Planalto Beirão para recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos indiferenciados no 

território do Concelho de Nelas; 

2.8 – Abertura de procedimento concursal para formação de contrato de gestão 

de eficiência energética ao abrigo do Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28/02: Aprovação de 

assunção de compromissos plurianuais de 6 a 12 anos; 

2.9 – Aprovação da 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano do ano de 2017; 

2.10 - Aprovação dos compromissos plurianuais decorrentes da reprogramação 

financeira das empreitadas: “Construção da ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor – 

Construção da ETAR de Nelas III” e “Construção da ETAR de Nelas III e Sistema 

Intercetor – Construção do Sistema Intercetor”. 
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O Senhor Presidente da Assembleia, Prof. António Manuel Borges dos Santos: 

- Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 

Senhor Eng.º Dinis Rodrigues, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

Declaro aberta esta sessão da Assembleia Municipal quando são 21 horas e 16 

minutos. Vamos proceder à chamada dos Senhores Deputados Municipais. Senhora 

Segunda Secretária, faça o favor. 

 

(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi feita pela Senhora 

Segunda Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves)  

 

A Senhora Segunda Secretária: 

- Estão a faltar os Senhores Deputados Municipais Francisco Manuel Ferrão 

Mascarenhas Loureiro, José Fernandes da Costa e Carla Maria de Almeida Pereira 

Francisco. Estão a faltar três Senhores Deputados Municipais. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia. 

- Estão a faltar três Senhores Deputados Municipais, portanto, estamos 

presentes vinte e cinco.  

E, mesmo antes de entrarmos no Período de Antes da Ordem do Dia, eu pedia 

autorização à Assembleia para fazer uma alteração à Ordem de Trabalhos, que era, 

exatamente, começarmos pelo ponto 2.8 – Abertura de procedimento concursal para 

formação de contrato de gestão de eficiência energética ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

29/2011, de 28/02: Aprovação de assunção de compromissos plurianuais de 6 a 12 anos. 

Porquê este pedido de alteração? Porque o Senhor Eng.º Dinis Rodrigues, da 

ADENE, portanto, Agência para a Energia, fez o favor de estar presente, ficou para a 

reunião de Câmara e ficou para a noite. Mas, se podermos despachar já, escusa de ficar 

aqui a ouvir-nos a sessão toda.  

Alguém se opõe a que eu altere a Ordem de Trabalhos e comece por este 

ponto? Ora, se ninguém se opõe, vamos, então, iniciar esta sessão pelo ponto 2.8. 

Senhor Presidente da Câmara, quer dizer alguma coisa sobre isto? Senhor Presidente da 

Câmara, faz favor. Fazemos depois o Período de Antes da Ordem do Dia, para não estar 

a demorar mais tempo porque hoje ainda tem que ir para Sintra.      

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva:  

- Então, muito boa noite. 

Cumprimentos ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

à Mesa, 

aos Senhores Vereadores, 

aos Senhores Membros da Assembleia Municipal, 

a todas as pessoas presentes. 

Desejar que tenham tido umas boas Festas e que continuem a ter e agradecer, 

de facto, a hospitalidade beirã para com o Senhor Eng.º Dinis Rodrigues, que pertence à 

ADENE – Agência para a Energia e que fez o favor de nos auxiliar, creio que também é 

um bocadinho o objeto da própria Agência, no sentido de implementar no País 
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processos de eficiência energética ao abrigo de uma legislação que hoje mesmo, para 

que fosse mais fácil compreender o que está em causa, eu pedi para distribuírem o 

quadro legal ao abrigo do que é proposto. Portanto, está distribuído o Decreto-Lei n.º 

29/2011, que constitui ele próprio, como se diz no artigo 1.º: estabelece um regime 

jurídico aplicável à formação e execução de contratos de desempenho energético que 

revistam a natureza de contratos de gestão de eficiência energética a celebrar entre os 

Serviços e Organismos da Administração Pública Direta e Indireta e Autónoma e as 

Empresas de Serviços Energéticos, com vista à implementação de medidas de melhoria 

de eficiência energética nos edifícios públicos e equipamentos afetos à prestação de 

serviços públicos. 

Portanto, é um diploma que tem o quadro legal. Se o lerem, depois remete para 

um caderno de encargos que veio a ser apenas publicado pela Portaria n.º 60/2013 e que 

decorre também da transposição para a ordem jurídica portuguesa de uma diretiva 

comunitária no Decreto-Lei n.º 319/2009. Portanto, se percorrerem o clausulado deste 

diploma, de facto, tem o que é que está aí previsto e o que é que está previsto ao próprio 

Código da Contratação Pública relativamente a um contrato de gestão de eficiência 

energética. Fixa até como é que estabelece o preço contratual, os critérios, a partilha dos 

riscos e etc. Esse diploma é muito importante em, por isso, é que pedi para o 

distribuírem, para perceberem o estudo que a Arquiled preparou para nós relativamente 

a este procedimento. O que está em causa é que foi levado a reunião de Câmara, hoje, a 

possibilidade de abertura de um procedimento concursal para fazermos um contrato 

com uma empresa que venha a concorrer nesse concurso público que se vai abrir para 

gestão da eficiência energética da iluminação pública em todo o Município de Nelas. 

Como sabem, a nossa rede de distribuição de energia elétrica está 

concessionada à EDP num contrato de concessão até 2021, mas esse contrato de 

concessão é a gestão da rede de distribuição de energia, aliás a própria EDP paga uma 

renda pela gestão dessa rede e, portanto, este diploma de 2011 veio permitir que, para se 

incrementar os objetivos da eficiência energética, que constituem até objetivos europeus 

de diminuição do CO2 através de níveis de poupança de energia elétrica e, portanto, 

mecanismos de iluminação e outros mais eficientes, veio permitir que, através deste 

mecanismo de gestão da rede elétrica e de substituição de luminárias, haja a 

possibilidade das Câmaras e outros Organismos da Administração Pública lançarem 

concursos no sentido de partilharem poupança de novas tecnologias que sejam 

utilizadas na iluminação. 

Aqui, no caso de Nelas, nós olhámos param isto sempre com muito cuidado, 

com muita atenção, porque nós temos também no nosso caderno de encargos, no 

manifesto eleitoral 2013/2017 um dos objetivos que nós temos aqui, na promoção de 

práticas de sustentabilidade económica e ambiental e de empregabilidade local é, de 

facto, a racionalização dos consumos energéticos nas redes de equipamentos públicos e 

coletivos com a adoção de políticas de eficiência energética, nomeadamente com a 

implementação de programas locais de iluminação pública inteligente com menores 

custos associados.  

Por isso, desde a primeira hora, nós recuperámos, se se recordam, um processo 

de eficiência energética de reguladores de fluxo que a Câmara de Nelas, no penúltimo 

dia antes das eleições, ou antepenúltimo dia, tinha desistido no âmbito da CIM Viseu 

Dão Lafões e que depois nós conseguimos recuperar e conseguimos até reprogramar, 

em vez de reguladores de fluxo, para luminárias led. E foram instaladas já no Município 
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de Nelas, um pouco por todo o lado, Vilar Seco, Lapa do Lobo, um pouco em todas as 

Freguesias, já sabem o que é que é a iluminação led, foram instaladas 430 luminárias. 

Portanto, no nosso universo de cerca de 8.500 luminárias que o Município de 

Nelas tem identificadas e hoje foi aprovado em reunião de Câmara o PREN e uma 

Auditoria em que se identifica o conjunto da rede concreta existente no Município de 

Nelas e, portanto, nós temos hoje um parque edificado total de 8.432 luminárias, sendo 

que também quando chegámos à Câmara cerca de 7% das luminárias estavam 

desligadas, foram desligadas pelo Executivo anterior por razões de poupança de energia 

elétrica, seguramente, também associadas a dificuldades financeiras, é inevitável e 

estavam 7% das luminárias desligadas. Portanto, estavam desligadas 584 luminárias.  

Nós, neste universo das 8.432 luminárias, temos atualmente as 430 luminárias 

led que já foram substituídas, ou implementadas ao abrigo desse Programa da CIM 

Viseu Dão Lafões ainda no POVT, portanto, no QREN anterior, pelo qual estamos a 

devolver 50% do apoio ao investimento, portanto, 42,5% dos 85% com que fomos 

apoiados num investimento a rondar os 100.000,00 euros. Portanto, temos ainda 

também no Município de Nelas cerca de 2.000 luminárias de mercúrio. 

A EDP já assumiu o compromisso perante o Governo Português de, até 2020, 

substituir as cerca de 2.000 luminárias de mercúrio que existem no Município de Nelas 

e já transmitiu à Câmara que já o fez faseadamente e que ainda este ano de 2016 vai 

substituir 106, até 208 vai substituir 500 e o resto até 2020.Vai pôr led nas zonas rurais 

de 25 watts e nas zonas urbanas 45 watts, foi a referência que eles nos deram para a 

substituição. 

Portanto, achámos que 2.000 luminárias que constitui, praticamente ¼ do nosso 

parque edificado de iluminação pública, nós estarmos a prescindir, num horizonte de 4 

anos, que é o que está em causa, desse investimento da EDP, era imprudente na ótica da 

defesa do interesse público e, portanto, decidimos nesta altura apenas, cientes também 

de que, por todas as informações que temos, é que o PT 2020 não tem apoios a fundo 

perdido, portanto, todo o investimento que existe na eficiência energética é para um 

Fundo de Eficiência Energética em que os beneficiários têm que devolver o 

investimento e mais a poupança, a CCDRC negociou um contrato de parceria em que 

implica a devolução do investimento e a poupança e estão a ver se alteram isso.  

Mas, portanto, alguns Municípios começam a recorrer, face a essa inexistência 

de apoios de fundos comunitários para a eficiência energética, a mecanismos desta 

natureza, que mais não fazem do que o seguinte: de que a iluminação led implica, é 

estabilizado, no mínimo, hoje, entre 60% e 70% e pode implicar até uma poupança 

superior.  

E este diploma que foi distribuído permite que esses níveis de poupança, ou 

seja, que aquilo que normalmente o Município iria pagar de iluminação da fatura 

energética, se forem substituídas as luminárias de sódio por luminárias led e se obtiver 

um nível de poupança, essa poupança seja partilhada entre um investidor que faz o 

investimento inicial na substituição das luminárias e com a poupança, partilhar a 

poupança com uma parte para com quem fez o investimento inicial e uma parte para o 

Município. É isso que está explicado na exposição que vos foi enviada. 

Portanto, é proposto um cenário sem o mercúrio. Portanto, toda a poupança 

decorrente da substituição das luminárias de mercúrio é uma poupança líquida do 

Município. Aliás, posso dizer por contactos com a EDP, a EDP está disponível para 

negociar e para conversar necessariamente sendo eles os concessionários da rede de 
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iluminação pública, com eles vamos ter que falar. Portanto, estes contratos de gestão de 

eficiência energética, já se dispuseram a um entendimento com os Municípios, 

particularmente, com a Câmara de Nelas, no sentido de vernos como é que avança agora 

o contrato de concessão até 2021. 

Portanto, o que é que estamos aqui a pedir à Assembleia Municipal? Vamos, ao 

abrigo deste diploma, lançar um concurso, um procedimento concursal para substituição 

de 6.194 luminárias, de uma vez. Portanto, decorre o concurso. Quem pode concorrer a 

esse concurso? Portanto, nós abrimos um concurso. Há um Júri do Concurso. O Senhor 

Eng.º Dinis Rodrigues, da ADENE, já se disponibilizou a fazer parte do concurso. Ele 

depois já explica quem é e como é que as coisas funcionam e esclarece algumas dúvidas 

se houver. 

Quem pode concorrer, também no âmbito da legislação, são as ESES, 

Empresas de Serviços Energéticos, que estão, umas dezenas delas, cinco dezenas, 

credenciadas na Direção Geral de Energia e que vêm responder a um caderno de 

encargos e a um programa de procedimento que a Câmara de Nelas vai abrir. 

Quem é que vai ganhar o concurso para a substituição das luminárias? Quem 

apresentar um resultado económico mais favorável, ou seja, um nível de poupança 

superior e um deixar de poupança maior para o Município de Nelas. Nunca há aqui a 

possibilidade da Câmara, às tantas estar a pagar energia por aumento de preço, ou baixa 

de preço, ainda estar a pagar mais do que o que paga atualmente, porque este contrato 

está indexado à poupança de energia elétrica. E, portanto, o risco é repartido e se lerem 

o Decreto-Lei está mesmo, portanto, se houver menos poupança a ESE também ganha 

menos, o Município também ganha menos, se houver mais poupança, 

proporcionalmente, a ESE ganha mais e o Município também ganha mais.  

Portanto, o que é proposto é lançar a concurso são as 6.194 luminárias, sendo 

que se propõe também religar as 584 luminárias que foram desligadas no mandato 

anterior. 

Neste universo de 6.194 luminárias estão previstas 500 luminárias com 

regulador de fluxo incorporado, ou seja, é possível na Variante de Nelas, a título de 

exemplo, pôr uma luminária que das 19 horas às 23 horas tem um fluxo luminoso e das 

23 horas às 5 horas da manhã tem metade desse fluxo luminoso. Portanto, ele vem 

incorporado. Acho que são ligeiramente mais caras. Mas nós previmos também cerca de 

500 luminárias, o que permite religar as luminárias em sítios em que se justifique. Sei 

que parte da Variante de Nelas está desligada, a partir das Oficinas até á Rotunda da 

Vinha está desligada. Portanto, se puser lá luminárias com regulador de fluxo acho que 

se justifica perfeitamente pela amplitude até que dá de atratividade porque há centenas 

de pessoas que passam na Variante de Nelas. 

Portanto, o cenário que está aqui traçado é o cenário de desempenho 

energético. Portanto, aqui neste cenário B em que tem aqui previsto o desempenho 

energético de 61% e uma poupança garantida para o Município de 8%, que é um 

cenário. E em baixo está explicado e, portanto, está lançado num horizonte de 12 anos. 

Portanto, há um draft de caderno de encargos e de programa de procedimento que está a 

ser construído e que é da competência da Câmara Municipal. A Câmara precisa que a 

Assembleia autorize o compromisso plurianual que nós vamos lançar um contrato com 

base nos 6 anos a 12 anos. E, portanto, o que é que se faz?  
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Lança-se a base do contrato em que se diz: Tem que se garantir, nessas seis mil 

e tal luminárias, uma poupança de energia, no mínimo de 60%. E dessa poupança, no 

mínimo, 5% tem que ser para o Município de Nelas. 

Quem ganha? Ganha quem garantir uma poupança superior a 60% e quem der 

mais de 5% ao Município de Nelas durante os 12 anos, ou os 9 anos, ou menos, em 

função depois da fórmula de amortização de poupança e de redistribuição. Isto tem uma 

vantagem também, além da vantagem económica, é uma expressão que eu utilizei de 

manhã na reunião da Câmara Municipal, é um bocadinho pagar o cão com o pelo do 

próprio cão e ainda ter um benefício com isso.  

Nós vamos a energia, a nossa fatura de energia de iluminação pública ronda os 

400.000,00 euros. O que estamos aqui a pôr são, mais, ou menos, porque já temos 

também 430 luminárias led, mais, ou menos, 300.000,00 euros, que estamos aqui a pôr 

neste concurso, portanto, esse dinheiro é dinheiro que nós já pagamos da fatura 

energética.  

Se, dos 300.000,00 euros, grosso modo, nós podermos ainda poupar, como está 

aqui previsto no cenário de uma poupança de 60% e um benefício para a Câmara de 5%, 

ainda poupamos, no primeiro ano, mais de 10.000,00 euros, no décimo segundo ano 

72.000,00 euros. Tudo isto a acrescer, naturalmente, a que depois as luminárias que são 

colocadas, disse o Senhor Eng.º Dinis Rodrigues, têm à volta de 13 anos de garantia, de 

duração e, portanto, se o contrato for de menos de 12 anos, toda a poupança a partir do 

final do contrato fica, naturalmente para o Município de Nelas. 

Relembro que nós não estamos aqui a pôr um quarto das luminárias existentes 

no Concelho, que são as luminárias de mercúrio, cuja poupança vai ser integralmente 

para o Município de Nelas.  

Além dessa poupança em termos financeiros, está também expresso na 

proposta neste cenário que vos foi entregue qual é a redução de CO2. Portanto, num 

cenário de poupança de 60% teremos nestas luminárias, uma redução de CO2 neste 

horizonte dos 12 anos, creio que é 410.000 quilos de CO2 de redução. 

Portanto, isto permitir-nos-á ter imediatamente todo o Concelho de Nelas, 

todas as Freguesias, com mais de 75%, cerca de 80% de luminárias led, e no horizonte 

de 4 anos 100%, ou até antes, depende agora de uma negociação que se vai fazer com a 

EDP, porque a EDP tem a obrigação de instalar 2.000 luminárias led para substituir o 

mercúrio, e, portanto, a nossa expetativa é que estamos a prestar um excelente serviço, 

sem encargos, bem pelo contrário, com poupança para o Município e sem qualquer risco 

financeiro também para o Município. Creio que disse o essencial. 

Para nos assessorar neste quadro, como referenciei, pedimos ao Senhor Eng.º 

Dinis Rodrigues que nos analisasse, para já, todas estas propostas. Existe, como vos 

disse também, um caderno de encargos tipo que está publicado numa Portaria, que ele 

vai adaptar também à realidade do Município de Nelas e, caso seja aprovado esta 

autorização de encargos plurianuais que estão aqui previstos nos próximos 12 anos e 

que, portanto, é uma previsão da repartição do preço expectável possível. 

Portanto, depois é aberto o concurso e pode haver ESES, havendo o Plano e 

havendo a Auditoria, podem ser convidadas, pelo menos 5 ESES para acelerar o 

processo. Mas também pode depois a Câmara deliberar que convida todas as ESES e é 

um concurso aberto e todas as empresas que podem concorrer poderão concorrer. 

Depois o júri do concurso analisará todas as propostas e apontará qual a proposta 

vencedora. 
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Para garantia disto tudo dizer-vos que o montante deste contrato implica o 

Visto por parte do Tribunal de Contas e, portanto, o último dos últimos atos 

procedimentais é o contrato ir a Tribunal de Contas para Visto.  

E, portanto, é isto que eu peço à Assembleia Municipal para nos permitir, na 

impossibilidade da Câmara dispor de um milhão de euros, de imediato, para substituir 

todas as luminárias de sódio por luminárias led, que seria um investimento a rondar, 

mais, ou menos, um milhão de euros, se considerarmos o custo de cada luminária 

150,00 euros, estaremos a falar aqui de 6.000 luminárias, à volta de 900.000,00 euros, 

um milhão de euros.  

Portanto, o que aqui está proposto é uma operação simples. É uma empresa, no 

âmbito de um diploma legal, que se propõe fazer o investimento, que se propõe depois 

manter a rede em funcionamento, ou seja, substituir e manter as luminárias led, e com a 

poupança que esse mecanismo de iluminação gera, cobra um encargo de uma 

remuneração para si e deixa ficar para o Município ainda a diferença entre a poupança 

total e aquilo com que ela se cobra, que é o preço para substituir, de uma vez, todas as 

luminárias.  

Este procedimento está em fase terminal na Câmara de Vouzela. Já foi 

encetado também na Câmara de Peniche. Já foi também na Câmara de Valongo. Em 

Lisboa foi também nos semáforos, portanto, foram substituídos todos os semáforos por 

luminárias led e também uma ESE concorreu e ganhou. Não sei os pormenores do 

contrato mas o Senhor Eng.º Dinis Rodrigues podê-los-á fornecer. 

Portanto, este pedido de autorização à Assembleia Municipal para 

compromissos plurianuais foi aprovado na Câmara, de manhã, com todos os votos a 

favor e apenas um voto contra do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques e, portanto, 

com uma declaração de voto, invocando que isto era uma maneira de dar dinheiro a 

ganhar aos privados. 

Portanto, de alguma maneira, tem inteira razão. Esquece apenas um dos lados 

da equação, que esse privado pega num milhão de euros, ou mais de um milhão de 

euros, compra as luminárias, substitui as luminárias, mantém as luminárias e o interesse 

público e os Munícipes ficam dotados de iluminação led com mais qualidade durante os 

próximos anos, que pode chegar a 12 anos porque, apesar de estar ali escrito, de 6 a 16 

anos, nós vamos restringir o caderno de encargos e também está previsto já aqui, será de 

até 12 anos. Portanto, muito obrigado. Se houver alguma questão.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Algum dos Senhores Deputados quer usar 

da palavra? Deputado José António. Mais alguém? Senhor Deputado José António, faça 

favor. 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras Secretárias, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Presidentes de Junta, 

Caros Colegas Deputados Municipais, 

Senhor Eng.º, muito obrigado pela sua presença, 

Estimado Público. 
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Muito boa noite a todos. 

A minha vinda aqui acima prende-se apenas, que eu não percebi muito bem 

essa parte, e tanto quanto eu sei a energia led ainda não chegou ao seu apogeu, ainda há 

muitas falhas nesse capítulo, ao ponto de, algumas delas, passado relativamente pouco 

tempo, perderem aquela vitalidade, ou seja, aquela intensidade de iluminação.  

Daí que as questões que eu gostaria que me fossem, de preferência, mas bem 

esclarecidas, são, qual o custo de manutenção, porque elas vão ter um custo de 

manutenção. A durabilidade, já se falou aqui, que é de 6 a 16 anos, é relativo.  

Tenho experiência, não com a iluminação pública, mas com iluminação 

colocada em móveis, em que a durabilidade não é assim tanta e isso prende-se, 

essencialmente, com o tal facto de envelhecimento, etc.  

Portanto, é uma mais-valia que estamos a ter. Eu não ponho isso em questão. 

Aliás, será a energia do futuro. Mas apenas questiono estes assuntos porque eu penso 

que nesta fase o custo de manutenção ainda será um bocado elevado. Gostava de saber 

quem é que vai suportar esse custo. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Posso já dizer. A manutenção da parte das 6.000 luminárias é por parte da 

empresa ESE durante o prazo em que ele se propõe fazer o contrato.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Presidente, deixe o Senhor Eng.º depois explicar isso. Mais alguém 

quer usar da palavra? Senhor Deputado Rui Costa.  

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Estimada Mesa, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados Municipais, 

Estimado Público. 

Este tema já foi aqui aflorado há cerca de dois anos, sensivelmente, por parte 

do Senhor Presidente da Câmara. Na altura eu concordei com que isto pudesse trazer 

alguns benefícios para o Município, mas alertando sempre de uma situação. 

Nisto terá que haver um estudo luminotécnico da situação e com uma garantia 

de continuidade a nível de fluxos de iluminação porque, como disse o Senhor Deputado 

José António, esta situação já há cerca de 5, 6 anos tem sido objeto de estudo e de 

investimento por parte de vários setores, o setor de Autarquias, empresas, etc., e da 

experiência que tenho vivida, vivida, as iluminações led, dessas de investimento há 5 

anos atrás, atualmente ficaram reduzidas a 60%, 50% das luminárias que tinham. 

Portanto, isso tem que ser salvaguardado. 

Depois, segundo o investimento que é aqui apresentado, isto com o estudo que 

há de redução de 60% na parte de poupança energética, isto é pago em 4 anos e então 

estamos aqui a fazer um investimento, segundo o que me foi aqui apresentado, para 12 

anos, quando, realmente, ao fim de 5 anos, 6 anos, a iluminação cai abruptamente. 
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Portanto, temos que salvaguardar e gostaria que salvaguardasse essa situação. 

Um dos pontos que teria que salvaguardar era uma garantia, pelo menos, de iluminação, 

com obrigatoriedade da parte da empresa, não só de substituir aquelas que podem 

fundir, mas sim de quando, realmente, a parte de luminosidade baixar que também seja 

salvaguardado, porque, se não estamos aqui a investir numa empresa privada e 

podemos, futuramente, porque inicialmente, realmente o investimento vai ser pago, o 

investimento da empresa que vier para cá é para ganhar dinheiro, é óbvio, não vem aqui 

só colocar as lâmpadas porque nós somos boas pessoas e, ao fim de 4 anos, tem o 

investimento pago.  

A partir daí tem que ser salvaguardada a continuidade porque depois nós já 

sabemos. As empresas já têm a parte delas, já ganharam o seu dinheirinho e depois 

temos que salvaguardar a parte do Município. Aí teremos que ter muita atenção nessa 

situação, no tempo de contrato e, realmente, a empresa tem que ganhar, como é óbvio, 

ganhar a empresa e ganhar o Município, correto. Também estamos aqui para não fazer 

outra coisa senão essa. Mas, salvaguardar a posição e os interesses do Município porque 

eu aqui não vou estar a dar assim de bandeja uma situação de hipotecar um negócio 

destes que poderá trazer depois problemas e não soluções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra neste 

ponto? Senhor Deputado Sousa? Faça favor. 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Senhor Presidente, muito obrigado. 

Boa noite a todos. Espero que tenham passado um Bom Natal. 

Eu concordo inteiramente com aquilo que disse, embora também considere que 

em 4 anos está pago o investimento mas depois também há os juros do investimento 

feito. Por isso, não é ao fim de 4 anos. Temos que dar o investimento mais os lucros. 

Mas, eu concordo, no essencial, com isso. Mas o que nós estamos aqui a fazer 

é só autorizar estas despesas plurianuais para se poder abrir o processo. Agora acho bem 

que tenha falado nisso, eu, inclusivamente, também já falei nisso, é preciso depois é ter 

muito cuidado quando for analisar os contratos, primeiro as condições do concurso, 

como é lógico, tem que estar isso previsto e depois daquele que ganhar o contrato que 

depois vai ser assinado. Isso tem que ser tudo muito bem analisado.  

Agora, não podemos chegar aí sem fazermos esta votação hoje. Foi aquilo que 

eu percebi, sem ter estas despesas plurianuais aprovadas para poder abrir o processo, 

penso que é isso, em que é possível chegar aí. Agora, teremos é que estar todos muito 

alerta, principalmente os Senhores Vereadores, o Senhor Presidente da Câmara e o júri 

do concurso, para depois analisar muito bem as empresas concorrentes e ver depois 

como é que os contratos vão ser assinados. Mas sem fazermos esta fase, penso que é 

impossível chegarmos aí. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado Sousa. Mais alguém quer usar da palavra?  

Senhor Eng.º Dinis, quer dar algum esclarecimento às perguntas que foram 

aqui lançadas? Faça favor. Muito obrigado. 

O Senhor Eng.º Dinis Rodrigues: 

- Boa noite a todos. 
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Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui e poder ajudar mais um Município a 

tentar caminhar no sentido da eficiência energética.  

As questões que foram colocadas são todas elas pertinentes e têm diferentes 

momentos para serem analisadas. Eu estive a tomar um conjunto de notas e vou tentar 

correr todas e depois se houver mais alguma questão também cá estamos para tentar 

ajudar a esclarecer. 

Uma das primeiras coisas que importa esclarecer é que o caderno de encargos, 

aquilo que irá prever e o caderno de encargos está a ser desenvolvido e está a ser 

trabalhado, não está ainda concluído, vai prever que todos os concorrentes que venham 

a jogo tenham que garantir, pelo menos, uma poupança de 60%, ou seja, uma redução 

do consumo de energia elétrica de 60%.  

Qualquer proposta que seja apresentada que não cumpra com uma redução 

mínima do consumo de energia elétrica de 60% é excluída. 

O caderno de encargos prevê também ainda que, do valor económico da 

energia poupada, haja um mínimo de 5% que fica para o Município. Se algum dos 

concorrentes disser que só entrega 4% da poupança ao Município a proposta é também 

imediatamente rejeitada. 

Tornando a coisa um bocadinho mais complexa, porque isto são números em 

cima de números e depois a expressão que está definida para avaliação das propostas 

também é, relativamente, complexa, com base nisto nós conseguimos criar um modelo 

de avaliação das propostas e, no modelo de avaliação das propostas, aquilo que pondera 

são, genericamente, duas variáveis. 

Por um lado, a quantidade de dinheiro com que o Município fica durante o 

período de execução deste contrato e aqui é fácil de ver, quem mais poupar e quem mais 

poupança der ao Município, logicamente que fica em melhores condições para ganhar o 

concurso. Mas esta é só uma parcela que é tida em conta para avaliar o projeto, porque, 

depois, por outro lado, entra em consideração o prazo do contrato.  

E aqui a lógica é, precisamente, a inversa, que é, quanto mais curto for o 

contrato melhor, porquê? Estas luminárias led duram, em termos médios e é essa a 

especificação que nós estamos a pôr no contrato, cerca de 50.000 horas de 

funcionamento. Fazendo as contas àquilo que é o número de horas de funcionamento 

normal dos sistemas de iluminação pública dá uma vida útil da luminária à volta dos 13 

anos e nós estamos a propor no caderno de encargos que o contrato não possa ter uma 

duração máxima de 12 anos. 

Vamos para um cenário hipotético, vamos admitir que o concorrente que 

ganha, ganha uma proposta em que poupa 70% do consumo de energia, entrega 5% da 

poupança e o contrato tem uma duração de 10 anos. Durante os 10 anos do contrato o 

Município aquilo que recebe são os 5% do valor económico da energia poupada.  

Todas as luminárias que avariem durante esse período, a empresa de serviços 

energéticos substitui-as sem qualquer custo para o Município. Depois, já vou falar 

também da depreciação da luminária e de um conjunto de outras variáveis. 

Portanto, terminado o contrato, é expectável que as luminárias durem mais 3 

anos até aos 13 anos. E aí aquilo que acontece é que durante esse período a totalidade 

das economias reverte para o Município. E daí ser vantajoso que o contrato seja o mais 

curto possível e logicamente tenha um maior nível de poupança que se consiga alcançar. 

Portanto, esta é a fórmula que está, mas quando tivermos oportunidade de 

apresentar o caderno de encargos e o programa de procedimento, depois, se for 
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necessário faz-se um conjunto de simulações, um conjunto de modelos e apresenta-se a 

toda a gente um conjunto de cenário de variação. 

Portanto, aqui a perspetiva é celebrar contrato com a empresa que apresenta 

proposta mais vantajosa para o Município, quer em termos de economia de energia, 

quer em termos de prazo contratual.  

Falando agora da depreciação das luminárias, todas as luminárias, quer sejam 

de vapor de sódio, vapor de mercúrio, leds, lâmpadas florescentes, lâmpadas 

incandescentes, não dão a mesma luz no primeiro dia e no último dia. 

Todas as luminárias têm uma curva de depreciação. E a curva de depreciação é, 

normalmente, menos acentuada no caso das luminárias led relativamente ao vapor de 

sódio e ao vapor de mercúrio. Aquilo que o caderno de encargos vai prever é que para 

cada tipologia de luminária, as luminárias a instalar não possam, entre outros requisitos, 

ter uma potência superior a determinados watts, ou seja, não tenha um consumo de 

energia superior a um determinado patamar, e essas mesmas luminárias não podem dar 

menos luz que um determinado patamar.  

E isto também tem por base uma homologação da EDP Distribuição, da 

concessionária da rede de baixa tensão para este efeito. Acontece que, depois em termos 

de requisitos de serviço, as luminárias devem ser trocadas pela empresa de serviços 

energéticos em duas situações, assim, para já, pode haver mais alguma, mas pelo 

menos, em duas, ou por avaria total, ou sempre que o nível de iluminação desça abaixo 

de um determinado patamar. Portanto, todas estas questões de fiabilidade da tecnologia 

estão, de alguma forma salvaguardadas. 

Eu concordo com alguns dos comentários que foram feitos, os leds têm tido um 

desenvolvimento tecnológico muito grande nos últimos anos, é evidente, quer em 

termos de quantidade de luz que dão, quer em termos da qualidade da luz que dão, quer 

em termos do preço da tecnologia que também tem vindo a descer.  

Se me perguntarem se estamos já num estágio absolutamente de maturidade da 

tecnologia, eu digo que estamos a chegar perto disso. Mas nós nunca sabemos muito 

bem como é que a tecnologia evolui e pode amanhã surgir uma outra tecnologia 

disruptiva mais eficiente que esta, mas isso é o risco que nós corremos quando se quer 

fazer alguma coisa.  

Agora, na prova provada, na minha opinião, de que estamos, de alguma forma, 

perto da maturidade da tecnologia resulta do facto da EDP Distribuição ter assinado 

com a Associação Nacional de Municípios um protocolo que vem fazer uma alteração 

aos contratos de concessão, que têm cerca de 15 anos, em que pela primeira vez as 

luminárias led são qualificadas como luminárias de uso corrente para efeitos da 

concessão. 

As luminárias de uso corrente são, vulgarmente, as luminárias que a EDP 

Distribuição se predispõe a instalar e a manter ao abrigo dos contratos de concessão e 

essas luminárias eram até há muito pouco tempo unicamente as luminárias de vapor de 

sódio e de vapor de mercúrio.  

E, muito recentemente, a EDP na qualidade de concessionária da rede de baixa 

tensão, voluntariamente junto da Associação Nacional de Municípios, fez um 

aditamento a estes contratos, que depois terá que ser protocolado com cada um dos 

Municípios voluntariamente na qual prevê que as luminárias led possam, 

paulatinamente, em algumas circunstâncias passar a ser luminárias de uso corrente. E, 

isso, portanto, também nos dá alguma garantia porque o próprio concessionário, que 
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tem uma rede, a EDP Distribuição não gera a totalidade de rede de baixa tensão porque 

existem algumas Cooperativas, sobretudo na zona norte do País, mas gere mais de 95%, 

96% das redes de baixa tensão e, portanto, o concessionário da rede de baixa tensão 

também já avançou neste sentido. 

Só mais uma nota relativamente aqui aos períodos de retorno e aos prazos 

contratuais. Aquilo que o caderno de encargos estabelece é o prazo contratual máximo e 

as economias mínimas que são admissíveis. Depois, o processo que será, naturalmente, 

um processo concorrencial levará a que as diferentes empresas de serviços energéticos e 

neste momento existem cerca de 50 empresas qualificadas pela Direção Geral de 

Energia e Geologia, concorram umas com as outras na perspetiva que o Município 

possa ter a melhor proposta. 

É verdade que se olhássemos para este projeto numa lógica de investimento 

direto pelo Município, se calhar o investimento seria de um milhão de euros, ou se 

calhar um bocadinho mais porque não sei se o Senhor Presidente, nos 150,00 euros que 

está a considerar por cada uma das luminárias, está, ou não está a considerar o custo de 

instalação e, portanto, como também ainda não temos os requisitos das luminárias todas 

completamente definidos, podem ser 150,00 euros, mas também podem ser 160,00 

euros, 170,00 euros, ou 180,00 euros. 

Mas um milhão de euros é um número e é um número redondo para fazermos 

contas, mas depois há que adicionar a este custo um outro custo, ou pelo menos duas 

outras parcelas de custos, que devem ser devidamente identificadas. Por um lado, é o 

privado que vai fazer o investimento, é o privado que se vai financiar junto da banca, 

junto de um qualquer fundo de investimento e, portanto, o dinheiro custa dinheiro e, 

portanto, esse custo tem que ser depois também, cá está, refletido no contrato. E depois 

não nos podemos esquecer que estamos a exigir a esta empresa que se uma determinada 

luminária avariar no último ano do contrato, que ela a substitua sem qualquer custo e 

sem qualquer encargo para o Município. Portanto, este risco tem também um custo.  

Não sei se é o caso em Nelas, não falamos para além disto, mas é normal 

vermos em muitos procedimentos, seja de aquisição de lâmpadas, seja de aquisição de 

aparelhos de ar condicionado, muitas vezes aquilo que os Municípios fazem é uma 

aquisição direta do equipamento e a instalação e para vender e para instalar, 

normalmente, o fornecedor atende sempre o telefone. Passado um, dois anos, quando 

começam a acontecer alguns problemas, próximo do final da garantia sobre o 

equipamento, aí o telefone começa a ser mais difícil entrar em contacto com o 

fornecedor. E, muitas vezes, o Município fica no final do terceiro, ou do quarto ano, 

com o equipamento ao qual o fornecedor já não está muito disposto a assegurar a 

manutenção e tudo mais. 

Aqui, não. Aqui a empresa vai ter que manter o equipamento durante os 10 

anos e o Município vai pagando a esta empresa mensalmente em função das economias 

de energia que ele consiga potenciar e que vão ser visíveis ao nível da redução da fatura 

da energia elétrica do Município. Portanto, aquilo que acontece é o Município vê a sua 

fatura baixar um determinado valor e vai entregar x% desse valor à empresa de serviços 

energéticos para que ela possa amortizar o investimento que fez e, logicamente, também 

ter lucro porque é uma empresa privada e nenhuma empresa privada vem fazer um 

contrato se não tiver o seu lucro e isso é normal. Mas o Município, sem fazer qualquer 

investimento, também vai ter um benefício que, de outra forma, também não teria. 
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E eu acho que com esta explicação, que já vai longa, acho que, mais ou menos, 

consegui dar resposta à generalidade dos comentários e das questões que foram 

colocadas. Mas se houver mais alguma, podem dispor. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Eng.º. Alguém quer pôr alguma questão ao Senhor 

Eng.º, ou damos por terminado este assunto. Senhor Eng.º Pedro, faz favor. 

O Senhor Deputado Eng.º Pedro Moreira: 

- Muito boa noite a todos. 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados. 

Estimado Público. 

Não tenho nada contra as empresas privadas, bem pelo contrário. 

A questão aqui é que, com o investimento inicial de um milhão de euros e com 

o encargo total do concurso dos 2,5 milhões de euros, quer dizer que o contrato de 

manutenção, no máximo de 12 anos, que é o que está aqui, no máximo de 12 anos, a 

empresa tem uma vez e meia dinheiro do investimento para fazer substituições que 

nunca serão na totalidade, ou a serem na totalidade, têm uma um vez e meio o dinheiro, 

têm 1.600.000,00 euros de sobra para fazer esse substituição durante o máximo de 12 

anos.  

Parece-me exagerado. E também há aqui um ponto, ou outro que me salta à 

vista que é, com uma idade média de 12 anos chega ao final do investimento e não há 

investimento. Pagou-se o investimento e chega ao final e ele não existe. É preciso outro. 

Não existe, pelo menos foi quanto eu percebi.  

O Senhor Presidente, e eu peço desculpa porque não percebi, falou há 

bocadinho num investimento da Câmara de cerca de 300.000,00 euros e eu não percebi. 

Gostava que me esclarecesse. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Eu falei é que a fatura energética de iluminação pública é 400.000,00 

euros/ano e estamos a falar de 8.500 luminárias. Portanto, estamos aqui a pôr 6.000 

luminárias a concurso, portanto, estaremos a falar do valor da poupança que depois seria 

repartida entre a ESE e a Câmara, que deixávamos de pagar de energia elétrica para 

substituir as luminárias. 

O Senhor Deputado Eng.º Pedro Moreira: 

- Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Eng.º Dinis Rodrigues, quer explicar agora? Ai, então, espere um 

pouco. Eng.º Rui Costa, faz favor.  

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- Bem, eu só queria esclarecer aqui uma coisa. 

Disto que aqui está o Município vai poupar 5%, no minino. Vai buscar, no 

mínimo, 5% e no máximo?  

O Senhor Presidente da Câmara: 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 14 

- No máximo é o que as ESES, as empresas que concorrerem, oferecerem ao 

Município porque vai ser um processo concursal.     

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- É que, realmente, 5%, quer dizer, afinal estávamos aqui a dar 95% para a 

empesa e 5% para o Município. Acho que as coisas não estavam bem equilibradas, 

Senhor Presidente. Na poupança, 5% para a Autarquia. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Não. É a base de partida, é o mínimo. Pode ser 10%, 20%. 

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- Gostava que me esclarecesse essa parte porque aí não estou a entender muito 

bem em termos de investimento.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Mais alguém quer pôr alguma questão? Então, faz favor Senhor Eng.º. 

O Senhor Eng.º Dinis Rodrigues: 

- Começando pela última questão e depois voltando à primeira. Aquilo que 

acontece e aquilo que se estabelece em sede de caderno de encargos são as condições 

mínimas que o Município considera aceitáveis para lançar um procedimento desta 

natureza.  

Logicamente que depois são as propostas que são apresentadas por cada um 

dos concorrentes que vão ditar quais são as condições de celebração do contrato e 

condições essas que terão que ser sempre melhores do que as condições de partida.  

Aquilo que temos no caderno de encargos, que estamos a trabalhar agora, não 

quer dizer que sejam exatamente os últimos valores que venham a ser apresentados, mas 

até agora são esses os valores aos quais temos vindo a chegar, é que, para que o negócio 

seja atrativo também para as empresas, nos parece adequado pedir uma economia 

mínima de 60%, redução de consumo de energia e que 5%, pelo menos, do valor 

poupado reverta para o Município. 

Vou-vos dar um exemplo: O Município de Vouzela já, no fundo, adjudicou, 

falta agora o Visto do Tribunal de Contas, um procedimento em tudo semelhante a este. 

As condições de partida eram 60%/10%. E porque é que as condições eram melhores? 

Porque o Município de Vouzela tinha todas as luminárias ligadas. Nós não nos podemos 

esquecer que vamos querer com a poupança de energia mudar também luminárias que, 

presentemente, estão desligadas. E essas não contribuem positivamente para os números 

do projeto. Contribuem negativamente porque uma luminária que esta desligada, 

mesmo que eu a troque por uma luminária mais eficiente, ela vai gastar mais, não vai 

gastar menos.  

E não nos podemos esquecer que estas 500 luminárias que nós estamos a 

incluir neste procedimento têm um sinal contrário ao espírito do concurso. Só que a 

troca de tecnologia permite uma poupança de tal ordem que permite acomodar esta 

alteração de circunstâncias no âmbito do concurso e ainda assim termos um cenário 

global em que vamos exigir 60% de redução do consumo de energia. 

Voltando a Vouzela, Vouzela com condições de partida de 60%/10% 

conseguiu uma poupança de cerca de 70%, depois posso fazer chegar esses números 

porque não os tenho todos de cor e cerca de 23%, ou 24%, ou 25%, à volta disso, de 

partilha para o Município. Ou seja, as condições em sede de concurso melhoraram 

substancialmente porque houve concorrência entre as diferentes empresas e, portanto, 
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cada uma das empresas, na expetativa de ganhar, melhorou a proposta até ao limite que 

considerava aceitável. 

Agora, corremos o rosco, isto é sempre um exercício, é quase como andar de 

bicicleta, pormo-nos lá em cima e depois vamos caindo. Se nós agora apertarmos muito 

e formos demasiado exigentes nas condições que vamos exigir em sede de caderno de 

encargos, passo a redundância, podemos é correr o risco de depois não vir ninguém. 

Portanto, é preferível, na minha opinião, sermos menos exigentes nesta fase porque 

vamos ter um procedimento concorrencial e temos alguns exemplos que nos dão, de 

alguma forma, garantia de que depois a competição entre as diferentes empresas de 

serviços energéticos vão fazer com que as condições de celebração do contrato sejam 

melhores do que as condições de partida que estão em sede de caderno de encargos. 

Portanto, temos esta questão. 

Relativamente àquilo que disse na primeira intervenção e relativamente ao 

valor, aquilo que aqui está são, no fundo, os compromissos plurianuais para esta base de 

60%, 5% de partilha. Se a empresa que ganhar o concurso reduzir o consumo de energia 

em 60%, mas em vez de entregar 5% ao Município entregar 10%, o valor do 

compromisso plurianual desce. Portanto, temos sempre aqui este equilíbrio.  

No final, é verdade que pode parecer estranho e demasiado leonino passarmos 

de um investimento líquido que seja qualquer coisa à volta de um milhão de euros, 

1.200.000,00 euros, 1.300.000,00 euros se fosse o Município a fazer, para encargos 

expectáveis a 12 anos de 2.200.000,00 euros, 2.400.000,00 euros, parece uma diferença 

significativa e muito substancial, mas na verdade não nos podemos esquecer que temos 

um privado que se vai endividar para fazer este investimento, que vai assumir uma série 

de risco durante o período da execução do contrato e se a luminária falhar no ano 10, no 

ano 8, é esse privado que a substitui e mais importante do que isso, não nos podemos 

esquecer de uma outra coisa, é que, possivelmente de outra forma, o Município não 

tinha condições de melhorar as condições de iluminação do Município, possivelmente 

de ligar, desde já, as 500 luminárias que estão desligadas, contribuir para os objetivos 

nacionais e europeus, isso é um bocadinho mais conversa, mas eu, às vezes, também 

tenho que dizer que trabalho na Agência para a Energia, de redução dos consumos de 

energia e de redução das emissões de CO2 e mais importante do que isso, de poupar 

11.000.00 euros por ano sem fazer investimento absolutamente nenhum.  

A questão aqui, penso eu, que também deve ser um bocadinho ponderada, é a 

oportunidade e as alternativas que se afiguram para podermos modernizar a iluminação 

e, por outro lado, reduzir a fatura energética do Município. Mas isso já parece mais 

discurso político e eu sou Técnico, peço desculpa.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Eng.º. Ora, uma vez que não há mais ninguém 

inscrito. Senhor Eng.º Rui Costa, faz favor. Mas veja se faz as perguntas todas de uma 

vez, a não ser que sejam coisas novas que tenham surgido. 

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- Bem, pelas minhas contas, o que está aqui em causa é uma redução de cerca 

de 13.000,00 euros/ano, 13.000,00 euros/ano, a reverter para o Município.  

Atenção, estejam todos bem cientes disto. E depois é assim: Se, realmente, 

queremos ligar mais 500 lâmpadas, o Senhor Eng.º sabe muito bem que também se 

pode, em termos técnicos, tirar isso do concurso. Investir em 500 lâmpadas cerca de 
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75.000,00 euros e essa parte de energia vai à parte e um contador simples até consegue 

fazer essa situação, inclusivé, as lâmpadas até estão seguidas, é mais fácil, um contador 

servia perfeitamente.  

E passaríamos, na vez de termos 5%, concorrer como a Câmara de Vouzela, 

com o valor mais alto. Com 10%. E então deixaríamos de ter 13.000,00 euros e 

passaríamos a ter 26.000,00 euros. 

É assim, eu quero que percebam também que valores é que temos aqui em 

termos de poupança entrega ao Município, que grandezas é que são.  

Atenção, estamos a dar 2.600.000,00 euros a uma empresa que nos vai dar 

cerca de 13.000,00 euros/ano.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Não vale a pena. É apenas a contestação de 

um facto. Pode.  

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Eu aqui só tenho que fazer uma pergunta de retórica, que é: Qual é a 

alternativa a isto?  

Eu estou a falar do problema no seu conjunto. Também não é assim tão fácil 

porque as que estão apagadas não estão seguidas. Não é assim. Mas é possível fazer 

isso, seccionar de outra maneira. É tudo possível.  

E é uma hipótese, mas agora tem que ser a Câmara a fazer, no caderno de 

encargos, que tem que fazer isso porque não é essa a nossa função aqui. A nossa função 

aqui é autorizar numa base de um estudo porque depois aqui no estudo também há outro 

problema. 

Suponhamos que no estudo o preço da energia elétrica baixa. Nós dissemos, 

não, são dez e tal. Também dizíamos que o preço da gasolina não ia baixar e baixou, as 

taxas de juro não iam baixar e baixaram. 

Isto, se o preço da energia elétrica baixar, também há o risco para ambos os 

lados. Quer dizer, poupam menos. Isto é um risco para a empresa e é um risco para o 

Município. Essas contas são todas muito bem feitas é num cenário de evolução de uma 

determinada taxa do preço, tudo isto tem riscos.  

Agora, a alternativa a isto? O ideal era a Câmara ter um milhão e tal de euros e 

mandar fazer o servicinho e poupava. Isso era o ideal. Não tenhamos dúvidas.  

Segunda hipótese a seguir a esta era ter capacidade de se poder endividar, de 

poder pedir um empréstimo deste valor e fazer a obra, que nesta altura as taxas de juro 

até estão bastante baixas. Se calhar, com a poupança, pagava em pouco tempo aos 

bancos esse empréstimo e resolvia o problema. É também outra hipótese.  

Só que não há o dinheiro, não há possibilidade de endividamento para isso, não 

há. Já sabemos que não há. Agora, a alternativa em relação a isto é também não fazer 

nada, que é deixar estar e estar a pagar a eletricidade e o que estamos a pagar é sempre o 

mesmo e não há poupança nenhuma e mais, não se harmoniza. 

São estas as hipóteses.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Eng.º vá lá, mas vejam se 

acabamos com o assunto.  

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 
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- Senhor Deputado Sousa, desculpe lá, aqui é para se debater, realmente, os 

problemas do Município e se nós vamos votar som porque está aqui em cima da mesa, 

vota-se sim, ou vota-se não e não se chama à atenção da Câmara Municipal até para, 

atenção, isto era uma intenção de ajuda. 

Não estejam aqui a pensar que eu estou contra a Câmara Municipal. Nada 

disso. Estou aqui a trazer a este fórum algo para termos cuidado neste tipo de protocolos 

que fazemos porque muitos deles, às vezes, não saem bem, mas é um risco, também 

como disse.  

E é assim, alternativas, sim, podemos também negociar, se calhar com a EDP 

este investimento, porque não? Há alternativas, também. Na vez de estarmos aqui a 

votar uma coisa destas vamos para o mercado e falamos com a EDP. Também podemos. 

É uma situação. 

Agora é assim, eu não vou votar uma coisa que, realmente, ainda não sabemos 

o que é que vai dar. Então, vamos agora. Então, pronto, faça-se. O Senhor Presidente 

traga aqui um empréstimo por cinco anos de investimento e eu aceito, para 

investimento.  

Também é uma alternativa Senhor Deputado. Então, traga-se aqui. Há bocadito 

perguntou, aí tem as respostas. 

Correto? Senhor Presidente, faça um empréstimo. Eu voto favoravelmente.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente, faz favor. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Deixem-me fazer um ponto de ordem porque eu acho que nós, o que está 

apenas aqui em causa nesta questão é abrir a possibilidade da Câmara de Nelas abrir um 

procedimento concursal para 6.194 luminárias serem postas a concurso para serem 

substituídas. Para isso, nos termos da Lei dos Compromissos há aqui um compromisso 

plurianual que a Assembleia Municipal tem que autorizar.  

Portanto, o valor que está aqui inscrito nesta folha é a previsão de repartição do 

preço contratual expectável possível do contrato que depois as condições podem ser 

mais favoráveis do que as condições de base que vão ser postas no contrato. 

Depois, também é preciso ter em consideração o seguinte: A questão do 

empréstimo, como o Senhor Eng.º Rui Costa sabe, não se coloca porque nós temos um 

processo de reestruturação financeira em que logo no artigo 15.º, n.º 1, do Decreto-Lei 

n.º 38, diz que não podemos fazer empréstimos para efeito nenhum. Portanto, fora de 

hipóteses os empréstimos. 

Por outro lado, também ao Senhor Arquiteto, a questão era muito pertinente. O 

que é que nós temos daqui a dez anos? É a mesma coisa que perguntamos quando 

compramos um carro. Quando compramos um carro e pagamos uma renda, que carro é 

que nós temos daqui a dez anos? Utilizámos o carro durante os 10 anos e temos um 

carro com um valor 10, ou 20 vezes inferior.  

Portanto, o que é que se está aqui a permitir? O que é que o Município perde 

com isto? Não perde nada. Tem uma poupança. Paga a remuneração da ESE com a 

poupança da energia elétrica, que é mensal, portanto, não paga à cabeça e depois o 

fornecedor, com o Senhor Eng.º Dinis disse, vai-se embora e deixa ficar as luminárias 

porque depois não recebe as rendas ao fim do mês, a renda, ou o preço, a remuneração, 

ao final do mês. 
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Em 2021 acaba o contrato de concessão da EDP, vai abrir um processo 

negocial com a EDP, aliás vem hoje aqui a reunião da Assembleia uma alteração ao 

contrato de concessão com a EDP, viram na Ordem do Dia, porque a EDP só agora é 

que aceita transformar em luminárias correntes os leds agora até 2020 e não aceita mais 

nada. E só por força da Associação Nacional de Municípios como há um ponto aqui na 

Ordem de Trabalhos. 

Portanto, a EDP está sentada no seu contrato de consumos sódio e mercúrio. 

Não lhe interessa o led para nada. Só se for obrigada e pressionada desta maneira. 

Portanto, o Município de Nelas, o que tem? O que é que ganha o privado?  

É o que resultar do contrato. São as condições contratuais que o Município de 

Nelas e os vários concorrentes, as várias ESES que vão ser convidas, vão propor.  

E que custo é que isso tem ao Município? Nenhum. Ainda poupa dinheiro. 

Substitui a iluminação toda por led. Religa 500 luminárias. Só ganha.  

A mim não me aflige que eles ganhem 2.300.000,00 euros, 2.400.000,00 euros. 

Mas que não ganham, porque é o investimento, é o custo do dinheiro e são 12 anos de 

manutenção de 6.000 luminárias. 

Quanto é que custa um contrato de manutenção de 6.000 luminárias durante 12 

anos? Quer dizer, não são trocos. Não estamos a falar de trocos.  

Portanto, eu acho que entre não fazer nada, ficarmos parados com o sódio e 

com o mercúrio, nas mãos da EDP que só aceita substituir 2.000 luminárias de mercúrio 

até 2020, ou avançarmos com este processo em que com a poupança da energia e eu 

relembro, mais uma vez, para ficarem seguros, todas essas garantias estão no Decreto-

Lei n.º 29/2011, que tem lá artigos de partilha de riscos, o artigo 28.º, diz lá que o 

contrato deve implicar uma significativa e efetiva transferência do risco para a empresa 

de serviços energéticos, está tudo garantido na Lei, para evitar os swaps e aqueles 

contratos vantajosos que ao fim de determinada altura as empresas já não tinham risco, 

só tinham benefício. 

Portanto, isto está devidamente salvaguardado no diploma e no caderno de 

encargos que resulta da Portaria mas que nós ainda podemos melhorar. Eu estive a falar, 

por exemplo, à hora de almoço, com o Senhor Eng.º no sentido, imaginem que há uma 

alteração no PT 2020 e que pode haver financiamento para iluminação pública, ou para 

a eficiência energética, de nós podermos pôr no caderno de encargos uma norma que 

diga que se houver qualquer financiamento a fundo perdido para a ESE que ganhar a 

iluminação pública de Nelas ela tem que o repartir com o Município no âmbito das 

poupanças partilhadas. 

Estive a negociar isso com ele para que daqui a um ano, ou dois anos, não 

venham depois a correr para gastar o dinheiro como aconteceu no POVT QREN e 

depois já há dinheiro para a eficiência energética em 2020/2022, que são os dois últimos 

anos do Quadro Comunitário. 

Portanto, nós estivemos a estudar a possibilidade de pôr uma cláusula no 

caderno de encargos que se houver qualquer montante não reembolsável para a ESE ela 

tem que o repartir com o Município de Nelas. Portanto, eu, com o devido respeito e sem  

prejuízo por olharmos por um milhão de euros, que não sei se é um milhão de euros, a 

empresa vai receber dois milhões de euros e tal. Na óptica que nos interessa agora 

analisar é a situação que temos.  

Vamos considerar também, não esqueçam, que podíamos ter posto aqui as 

8.000 luminárias, o cenário inicial que eu tenho aqui, que estudei, foi 8.000 luminárias, 
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mas depois disse, pensei, não, 2.000 luminárias são ¼ que a EDP obrigatoriamente tem 

que substituir. Portanto, ¼ da poupança, dos 60% da poupança, daqui a 4 anos são todas 

do Município de Nelas. 

Eu pedi ao Senhor Eng.º Dinis para me fazer até uma simulação. Ele fez-me 

uma simulação da poupança no primeiro ano, é verdade, se a repartição da poupança for 

60% e o mínimo 5% para o Município são 10.000,00 euros. O benefício do Município 

nestas 6.194 luminárias são 10.937.00 euros/ano. 

Mas, se nós lhe acrescentarmos as 2.000 luminárias de mercúrio, que não 

vamos pagar a ninguém, vamos só poupar, só as luminárias de mercúrio são 27.000,00 

euros/ano. Por isso é que nós tiramos as luminárias de mercúrio, porque a EDP as vai 

substituir. As outras não as quer substituir porque, também não se esqueçam que a EDP 

foi privatizada com base numa renda e nos contratos de concessão de 95% da rede em 

baixa no País e também de um momento para o outro não podemos dizer aos chineses 

que agora reduz-se o consumo de energia elétrica na iluminação pública em 60%. 

Portanto, eu estou tão preocupado como vocês, naturalmente. Evidentemente, 

estou tão preocupado, quero ter uma iluminação, um Concelho e as Freguesias com uma 

iluminação moderna e vocês já viram, pela experiência que existe em todas as 

Freguesias, de facto, é outra urbanidade. 

Estamos a contribuir também ao nível da redução do CO2. Portanto, estamos a 

dar o nosso contributo também, que é significativo e ainda estamos a ganhar dinheiro 

com isto. Portanto, o risco por parte da empresa é só desejar que depois no concurso 

apareçam empresas a garantir poupança maior e partilha maior para o Município de 

Nelas. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Senhor Deputado José António, faça favor 

e pedia que fossem breves. Já andamos aqui há uma hora e alguns minutos, andamos há 

uma hora e um quarto. Portanto, vamos ser rápidos. Eu prometi ao Senhor Eng.º que as 

dez e meia ele podia-se ir embora, já são 10 horas e 32 minutos.  

 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Considerando todos esses pressupostos e pegando nas palavras do Senhor 

Deputado Eng.º Rui Costa e agora pegando também nessas quinhentas e tal luminárias 

que estão desligadas e nas 2.000, que são da EDP, gostava também de saber, pedir um 

pequeno esclarecimento, se essas 500 que estão desligadas não podem passar para a 

EDP e aquelas que estão e que pertencem à sede, podem ser ligadas. 

Por outro lado, porque as verdadeiras 6.194, se lhe retirasse-mos as 500 e fosse 

o Município a aplicá-las, poderíamos usar o tal dobro, 10%, de Vouzela. 

Uma coisa também que me admira é que isto já é um processo que vem desde 

2011 e segundo ouvi, só são 3, ou 4 Municípios que até à data só aderiram a isto. Não 

foi Senhor Eng.º? Peço desculpa, não sei se estou a dizer alguma mentira, mas estamos 

a falar de 3, ou 4 Municípios, Lisboa e mais 2, ou 3. Pelo menos foi aquilo que eu 

percebi há bocadinho da sua intervenção. Há alguma resistência a isso, digo eu, talvez 

porque o benefício ainda não é tão grande. Há sempre benefício e eu sou a favor sempre 

do benefício. Aliás, nós temos uma aldeia aqui muito próximo de nós, que é a aldeia de 

Cabeças, que foi a primeira aldeia led de Portugal. Não sei se o Senhor Eng.º tem 

conhecimento disso que já existe há algum tempo.  
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Mas o custo/benefício, continuo a dizer, é a tal resistência apresentada aqui 

pelo Senhor Eng.º Rui Costa. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Portanto, mais ninguém está inscrito. Acho 

que os esclarecimentos foram todos dados.  

Eu vou pôr à votação o ponto 2.8 - Abertura de procedimento concursal para 

formação de contrato de gestão de eficiência energética ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

29/2011, de 28/02: Aprovação de assunção de compromissos plurianuais de 6 a 12 anos. 

E, pergunto: Quem vota contra? Quem se abstém? Nove abstenções e dezasseis votos a 

favor. 

Ora, então, o ponto está aprovado. Vamos à minuta. Senhor Eng.º, muito 

obrigado por nos ter ouvido durante esta hora e um quarto. Tirei-lhe cinco minutos. As 

minhas desculpas.   

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.8 – Abertura de procedimento concursal para formação de contrato 

de gestão de eficiência energética ao abrigo do Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28/02: 

Aprovação de assunção de compromissos plurianuais de 6 a 12 anos, foi posto à 

discussão, tendo sido aprovado com 16 votos a favor, 0 votos contra e 9 abstenções. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Então, agora, vamos então passar ao ponto por onde devíamos ter começado no 

Período de Antes da Ordem do Dia, ponto 1.1 – Discussão e aprovação da ata da sessão 

ordinária de 23 de setembro de 2016. 

Alguém quer usar da palavra neste ponto? Se não vou pôr à votação. Quem 

vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Ponto 1. 2 – Leitura do Expediente. Também me vou escusar de o ler uma vez 

que foi endereçado a todas as pessoas.  

 

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

 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 

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

extraordinárias de 17/06/2016 e 23/06/2016; ordinárias de 29/06/2016; 13/07/2016; 

27/07/2016; extraordinária de 02/08/2016; ordinárias de 10/08/2016; 31/08/2016; 

14/09/2016; extraordinária de 21/09/2016;   

- E-mail da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões – Convocação de 

reunião da Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões, às 18 horas, do dia 30 

de novembro de 2016, no Município do Sátão;  

- Ofício n.º 6220, de 31/10/2016, da Câmara Municipal de Nelas – Informação 

sobre a não apresentação do Orçamento Municipal de 2017 até 31/10/2016;   

- Circular n.º 90/2016, da Associação Nacional de Municípios Portugueses – 40 

anos de Poder Local Democrático – Convenção Nacional;   

 - Exemplar do Jornal da Associação Portuguesa de Deficientes;  
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- Ofício n.º 7395, datado de 19 de dezembro de 2016, da Câmara Municipal de 

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

 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 

- Ofício n.º 20/16, datado de 26 de setembro de 2016, enviado ao Ex.m.º 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das 

deliberações tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 23 

de setembro de 2016; 

- Ofício n.º 21/16, datado de 20 de outubro de 2016, enviado aos Ex.m.ºs 

Senhores Presidentes dos Conselhos de Administração da CP – Comboios de Portugal e 

das Infraestruturas de Portugal, enviando uma moção apresentada pelo Senhor 

Deputado Municipal Manuel José Fonseca; 

-- Ofício n.º 22/16, datado de 20 de outubro de 2016, enviado ao Ex.m.º Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Nelas, enviando uma proposta apresentada pelo 

Senhor Deputado Municipal Manuel José Fonseca; 

- Ofício n.º 23/2016, datado de 16 de novembro de 2016, enviado aos Senhores 

Membros da Assembleia Municipal, convocando-os para a sessão extraordinária de 25 

de novembro de 2016;  

- E-mail, enviado à Ex.m.ª Senhora Presidente da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Nelas, informando da designação, pela Assembleia Municipal, de 

dois Munícipes, para integrar a referida Comissão de Proteção;    

- Ofício n.º 24/16, datado de 29 de novembro de 2016, enviado ao Ex.m.º 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das 

deliberações tomadas na Sessão Extraordinária desta Assembleia Municipal, realizada 

em 25 de novembro de 2016, que teve continuação em 28 de novembro de 2016; 

- Ofício n.º 25/16, datado de 19 de dezembro de 2016, enviado aos Senhores 

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

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ponto 1.3 - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o 

Município. Eu pergunto: Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Manuel 

Fonseca, Senhor Hernâni, Senhor Eng.º José António. Mais alguém? Mais ninguém?  

Ora, eu pedia-vos se podíamos ser sucintos o mais possível, pedia o vosso 

poder de síntese para não atrasarmos muito a sessão. Portanto, Senhor Manuel Fonseca, 

faz favor de usar da palavra.  

O Senhor Deputado Manuel Fonseca: 

- Muito boa noite. 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, 

E Ex.m.º Público. 

No Concelho de Nelas cada vez há mais há mais cidadãos que colocam 

questões para a CDU apresentar nesta Assembleias. Começam a sentir que nós somos 

uma voz que os representa colocando aqui os seus problemas. 
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Em incoerência com esse compromisso e forma de estar trago hoje aqui 

algumas questões que afetam a qualidade de vida dos Nelenses. 

Em Casal Sancho correm a céu aberto esgotos já há alguns anos e nada foi feito 

pela Câmara Municipal. Esta situação já foi levada à Assembleia da República através 

do Partido Os Verdes, integrante da CDU. Quando pretende a Câmara Municipal 

intervir para resolver esta situação?  

Em 22 de dezembro de 2015, esta Assembleia aprovou a criação do 

Observatório Ambiental Permanente Concelhio. Quais os passos dados pela Câmara 

Municipal para concretizarem este importante instrumento de observação ambiental? 

Na Póvoa de Santo António fomos alertados para uma situação na Rua do 

Salgueirinho onde, por falta de 25 metros de alcatrão, os moradores, quando chove, têm 

que atravessar autênticas piscinas para entrarem nas suas propriedades. 

Estando há anos prometido, para quando o alargamento da estrada que liga 

Lapa do Lobo a Vale de Madeiros, sendo que, pelo que sabemos os proprietários dos 

terrenos adjacentes já deram autorização para o referido alargamento. 

Na Lapa do Lobo mantém-se o problema da fossa atrás do cemitério onde os 

esgotos vão sendo encaminhados pelos terrenos a céu aberto até ao Mondego. 

Ainda na Lapa do Lobo existe outra fossa no meio de terrenos agrícolas cujos 

efluentes também são encaminhados a céu aberto até à Ribeira de Cabanas. É urgente 

resolver estas situações. 

Em relação à Habitação Social não basta ter o regulamento, é necessário definir 

uma estratégia que dê resposta aos graves problemas existentes no Concelho e que até 

este momento não sabemos qual é. 

Para quando a beneficiação da estrada entre Carvalhal Redondo e Nelas?  

A CDU gostaria de ser informada se há, ou não, monitorização dos lixiviados 

na antiga lixeira. 

A CDU, estando completamente de acordo com todas as iniciativas de 

promoção de comércio local, dos produtos regionais e das tradições, discorda da 

estratégia seguida pela Câmara. Investir centenas de milhares de euros em eventos cuja 

eficácia fica muito longe dos objetivos anunciados como aconteceu com o Mercado de 

Natal. Para a CDU não é o caminho correto. 

É necessário planificar e dialogar com empresários locais e não ceder à 

tentação de não se fazerem eventos a qualquer preço movido pelos interesses eleitorais.  

A luta da população da Lapa do Lobo pela reposição de horários suprimidos 

está a dar frutos. No seguimento da reunião entre a Comissão de Utentes da Lapa do 

Lobo e a CP – Comboios de Portugal foi obtido um acordo positivo para o desfecho da 

reivindicação da paragem dos comboios suprimidos no apeadeiro da Lapa do Lobo. 

Assim, perguntamos se a Câmara de Nelas irá dar o apoio prometido à realização das 

obras do apeadeiro dado haver já um orçamento para esta obra.  

Mais uma vez a Câmara Municipal demonstra falta de respeito pelas decisões 

desta Assembleia. 

Saiu mais um Boletim Informativo do Município de Nelas que não respeita a 

recomendação aprovada em 26 de fevereiro de 2016 que definiu a criação de um espaço 

onde a Assembleia Municipal publicite os seus trabalhos. 

Nem concedeu um espaço às forças políticas aqui representadas onde possam 

expressar as suas posições através dos artigos de opinião ao contrário do que é afirmado 

no Boletim pelo Executivo.  
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Passo a citar: Com este Boletim Informativo quereremos reforçar a nossa 

política de transparência, criar um elo de proximidade mais forte e constante com os 

habitantes do Concelho de Nelas. Fim de citação. 

Passa-se, exatamente, o contrário. O afirmado respeito pela Oposição pratica-se 

no dia-a-dia e não apenas em palavras vãs. 

O PCP levou à discussão na Assembleia da República um Projeto de Lei com 

vista à reposição de Freguesias no quadro das próximas eleições autárquicas. 

Com este Projeto de Lei iniciou-se a discussão de reversão de uma medida da 

responsabilidade do PSD e CDS, amplamente contestada pela população e pela 

esmagadora maioria dos órgãos autárquicos. 

Ao contrário do que o Governo PSD/CDS afirmava, a extinção de Freguesias 

contribuiu para fomentar as assimetrias regionais já existente, sobretudo nos territórios 

do interior. Muitas Freguesias, onde a Junta de Freguesia era o último vestígio da 

presença do Estado, ficaram totalmente ao abandono. 

Com a extinção de Freguesias perdeu-se a proximidade! Perdeu-se 

representatividade política! Perdeu-se participação popular! Perdeu-se identidade 

cultural! Perdeu-se capacidade reivindicativa! Perguntamos, quais foram as vantagens? 

A resposta é fácil e a vida está aí para o demonstrar: nenhumas. 

Na iniciativa do PCP propomos que sejam repostas as Freguesias onde os 

órgãos autárquicos tenham tomado posição contra a sua extinção. Propomos um 

procedimento para que os órgãos autárquicos que pretendam possam alterar a sua 

posição por intermédio dos seus órgãos deliberativos e propomos ainda a repristinação 

(reposição) da Lei n.º 8/93, de 5 de março, que estabelece os critérios para a criação de 

Freguesias. 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses entendeu no seu Parecer 

dirigido ao Parlamento acerca do Projeto de Lei do PCP “como adequados os objetivos 

e procedimentos consagrados no Projeto de Lei n.º 231/XIII, uma vez que se comete às 

populações, através da pronúncia dos órgãos deliberativos autárquicos, a possibilidade 

de proporem soluções mais adequadas para os seus territórios em termos de organização 

territorial das Freguesias.” 

No Concelho de Nelas foram extintas 2 Freguesias: Aguieira e Moreira. Na 

esmagadora maioria dos casos as populações, os órgãos autárquicos e os seus titulares 

estiveram contra a extinção. Proibindo a Constituição o Referendo para estes casos, é 

tempo de ouvir os órgãos deliberativos autárquicos e através destes a vontade das 

populações.  

Assim, lanço o desafio a todos os órgãos autárquicos envolvidos no processo 

de extinção/agregação de Freguesias no Concelho de Nelas, para que estimulem a 

marcação de Assembleias de Freguesia Extraordinárias nas quais seja possível a audição 

dos eleitos e das populações sobre a reposição das Freguesias extintas. Proponho ainda 

que a Assembleia Municipal de Nelas, de acordo com o espírito do Projeto de Lei do 

PCP, não se oponha às deliberações que venham a ser tomadas, no sentido da reposição 

das anteriores Freguesias do Concelho.   

O PCP foi contra e tudo fez para evitar a extinção de Freguesias. Tudo faremos 

para que em 2017, com as eleições autárquicas, estejam já repostas as Freguesias que o 

desejarem. 

Isto é uma saudação. 
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Comemoramos os 40 anos da Constituição da República Portuguesa que 

consagrou o Poder Local Democrático e comemoramos os 40 anos das primeiras 

eleições democráticas para as Autarquias Locais, realizadas a 12 de dezembro de 1976. 

O Poder Local Democrático constitui uma das mais significativas 

transformações democráticas operadas com o 25 de Abril. Parte integrante do regime 

democrático e do seu sistema de poder, é amplamente participado, plural, colegial, 

democrático, devendo as Autarquias ser dotadas, em respeito pela sua autonomia, dos 

meios para responder às necessidades e anseios das populações e do desenvolvimento 

local. 

Foi com o Poder Local Democrático, os seus eleitos, as populações e as suas 

organizações que foi possível avançar e desenvolver os Municípios e as Freguesias, 

contribuindo decisivamente para o desenvolvimento local, operando profundas 

transformações na dimensão económica, social, e cultural, com a fundamental 

intervenção na melhoria das condições de vida das populações e superando enormes 

carências, incluindo na resolução de problemas que excedem em larga medida as suas 

competências. 

As comemorações dos 40 anos das primeiras eleições autárquicas devem ser 

um momento para afirmar a importância e o papel do Poder Local Democrático e o que 

representa como espaço de afirmação e realização de direitos e aspirações populares. 

Um momento de convergência e unidade dos democratas, em defesa do Poder 

Local Democrático e dos valores de Abril, consagrados na Constituição da República. 

A Assembleia Municipal de Nelas saúda a realização das primeiras eleições 

autárquicas, o Poder Local Democrático, os eleitos, as populações e suas organizações, 

responsáveis pelas transformações económicas, sociais e culturais ao longo destes 40 

anos. 

Se aprovada, da presente deliberação deverá ser dado conhecimento à ANMP e 

à ANAFRE. 

Nelas, 28 de dezembro de 2016.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Manuel Fonseca. Passo a palavra ao Senhor Deputado 

Hernâni Marques. Faz favor de usar da palavra. 

O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Estimados Vereadores, 

Caros Colegas, 

Estimado Público. 

Duas, ou três anotações, ou questões que queria deixar aqui na Assembleia que 

é o local próprio para isso e é para isso que aqui estamos. 

Como dizia o meu Colega de Bancada Eng.º Rui Costa é aqui que se discutem 

essas questões, por vezes mais acaloradas, ou menos acaloradas, é aqui que se deve 

fazer. 

E como dizia o Colega da CDU, Manuel Fonseca, há questões pertinentes que 

ele levantou, mas eu não podia deixar de questionar e fazer um reparo ao Mercado de 

Natal porque um investimento numa tenda daquelas, para três dias, não é a primeira vez 

que se faz um investimento em tendas. 
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Também se fez um investimento numa tenda aquando da vinda do Senhor 

Secretário de Estado para a atribuição da primeira pedra para a ETAR de Nelas, também 

fizemos um investimento nessa tenda de cerca de 9.000,00 euros, nesta tenda, cerca de 

30.000,00 euros. 

Eu estive em eventos em Viseu e na Guarda, uma cidade de quem gosto muito 

e onde estudei, estive lá em eventos onde o evento foi feito um investimento para o 25 

de dezembro, ou para o próprio fim-do-ano. Não questiono o evento em si. 

Agora, para gastarmos aquilo que se gastou, para termos três dias, para termos 

um “elefante branco” durante três dias na Praça do Município e não rentabilizámos o 

espaço durante 15 dias, um mês, nesse sentido, porque Viseu fez isso no Mercado 2 de 

Maio. A Guarda fez o Mercado de Natal na Praça da Sé até 25 de dezembro porque eu 

estive lá, tanto em Viseu, como na Guarda, vi essas duas questões. 

 Era esse o reparo que eu tinha que fazer obrigatoriamente porque temos que 

repensar quando fazemos esse investimento aproveitá-lo um pouco mais, porque 

durante três dias, tipo flop, acho que temos que repensar no futuro. 

Depois, outra questão também. Eu não fiz isso aqui porque ainda não houve 

essa oportunidade. Estivemos a falar em luzes e luminárias. Dar uma palavra de plena 

gratidão em relação ao Senhor Presidente, falei-lhe aqui no Parque Infantil do Areal e 

passado pouco tempo o Parque Infantil do Areal já não estava às escuras, já tinha luz. 

Daí os reparos que aqui faço. Bem-haja por tomar na sua Agenda e teve a hombridade 

de repor a luz no Parque Infantil do Areal.  

E outra questão também, que não podia deixar passar isso em questão, que é a 

proposta de atribuição de Freguesias a qual essa proposta foi discutida, ou tem sido 

vindo a ser discutida desde julho até então. Foi chumbada na Assembleia da República 

onde o próprio Partido Socialista votou ao lado do PSD e do CDS para a não atribuição 

das Freguesias neste caso em Nelas, a atribuição das Freguesias de Moreira e Aguieira. 

Daí chamar este reparo. O Partido Socialista diz que vai apresentar nova 

proposta, mas nesta votação o PS votou ao lado do PSD e do CDS para que as 

Freguesias de Moreira e de Aguieira, no País, não fossem repostas as Freguesias que 

foram retiradas. 

Para já era tudo. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado José António, faça favor. 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Relativamente e a talhe de foice, uma vez que se está a falar de Freguesias, 

apenas quero aqui também deixar presente que o Executivo no qual eu pertencia 

esforçou-se, deu todos os passos possíveis e necessários e imaginários, conforme fez 

com os Tribunais fez com as Freguesias e elas, portanto, não foi pelo Município de 

Nelas que elas foram extintas. Podem ter a garantia disso. Foi a nível superior. 

Portanto, aqui trabalhou-se para que elas não fossem extintas e fez-se todo o 

possível para isso. Efetivamente, depois a nível governamental, as coisas funcionam de 

forma diferente. 

Aquilo que me trás cá, essencialmente, tem a ver com a última Assembleia, 

Senhor Presidente da Assembleia, é que a forma como assinámos a folha de presença 

não correspondia à sua Convocatória porque na sua Convocatória diz que foi marcada 
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uma segunda reunião da Assembleia e o Senhor Presidente diz na folha de presença: 

Continuação da Assembleia.  

São duas coisas totalmente distintas. Não pode haver continuação. É, 

efetivamente, segunda reunião da Assembleia. Não é uma questão de pagar, ou não 

pagar as senhas de presença. Mas é que aquele ponto não podia fazer parte da 

Assembleia do primeiro dia. Como tal é e foi e a sua Convocatória assim o diz, foi 

convocada uma segunda Assembleia para discutir esse ponto. Portanto, não há 

continuidade.  

E eu, muito honestamente, e não vamos aqui estar a discutir isso hoje, mas é 

um reparo que eu tenho que fazer e que penso que deve ser, efetivamente, feito 

corretamente porque estamos a dizer uma coisa que não é verdade.  

Era isso que eu tinha para assuntos no Período Antes da Ordem do Dia e penso 

que teremos que, realmente, alterar a folha de presenças porque ela não corresponde à 

sua Convocatória, repito, porque o assunto não podia ser discutido, precisava de dias, 

foi feita a Convocatória, nós estivemos presentes, discutimos esse ponto e como tal é 

assim que ele tem que ser devidamente feito.  

Por último, também, tenho a lamentar o facto de não ter dado a palavra, nesse 

mesmo dia e no dia anterior, ao Senhor Deputado Rui Costa que, muito honestamente, 

acho que se ele tivesse usado a palavra eu não estaria agora aqui a fazer estes reparos. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra?  

Ora, se não, vou só dar alguma explicação sobre esta da sessão da Assembleia 

Municipal. A sessão da Assembleia Municipal poderá ter uma, ou várias reuniões. No 

caso da Convocatória para a Sessão da Assembleia Municipal tinha dois pontos. 

Um dos pontos foi contestado por não terem chegado os documentos com, pelo 

menos, um dia de antecedência e por esse motivo foi marcada nova reunião e não nova 

sessão porque na primeira sessão constavam dois pontos. 

Portanto, há uma sessão com duas reuniões. A Lei prevê, exatamente, essa 

situação. Pronto. 

Continuando, Senhor Presidente, quer usar da palavra? Faça favor, então. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Então, eu agradeço o agradecimento do Hernâni relativamente àquela questão 

do Areal, das luminárias. Vim depois a saber que elas foram desligadas no mandato 

anterior, as luzes. 

Portanto, o que me disseram na Câmara é que as luzes foram desligadas por 

opção e, portanto, infelizmente, já estavam desligadas há algum tempo. E, portanto, era 

essa informação que eu tinha para lhe dar.  

E que se prende também com o que disse o Senhor Manuel e que tem a ver 

com a questão das Freguesias. Parece que notei aqui algum júbilo por parte da Bancada 

do PSD/CDS em o PS se ter aliado ao PSD e ao CDS para não permitir o regresso das 

Freguesias da Aguieira e de Moreira. 

Portanto, a questão que se coloca hoje é o que é que o PSD e o CDS fizeram 

para inverter a situação, entretanto, uma vez que o PCP e o Bloco de Esquerda 

apresentaram na Assembleia da República, até de forma potestativa, uma iniciativa 

legislativa para repor as Freguesias. 
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Portanto, o que é que o PSD e o CDS de Nelas que ações tomaram, eu sei que 

ações tomei, que eu correspondi aos pedidos dos representantes de Moreira e de 

Aguieira. Enviei os elementos para todas as entidades que estavam a estudar a matéria. 

Fui à audição pública à Assembleia da República com eles no sentido de convencer da 

razoabilidade da reposição, da restauração das Freguesias de Moreira e de Agueira. 

Portanto, eu lamento quase que um jubilo por um projeto do PCP ter sido 

chumbado. Já no dia 20 foi votada na Assembleia da República e o PS votou ao lado do 

CDS e do PSD no sentido de chumbar os Projetos de Lei do Bloco de Esquerda e do 

PCP.  

Se bem que havia uma moção do Partido Socialista e uma proposta do Partido 

Socialista. Está constituída uma Comissão de Reanálise dessa questão e, portanto, 

prevêem-na fazer para o próximo mandato. Creio que há um Concelho perfeitamente 

equilibrado, que se se restabelecerem no Município de Nelas as Freguesias de Aguieira 

e de Moreia e eu, como Presidente de Câmara e acho que é também o sentimento da 

Câmara, é tudo fazer para que isso venha a acontecer na oportunidade legislativa que se 

justificar. 

Queria dizer ainda que, relativamente à tenda de Natal e às despesas do 

Mercado de Natal, olhe, para já ficamos, até por esse facto, muito enternecidos por nos 

compararem com as despesas com o Mercado de Natal da Guarda e de Viseu. Não é 

mau. Portanto, tenho que vos dizer que se consultarem a Plataforma Eletrónica da 

Guarda, a Plataforma Eletrónica da Guarda tem lá três procedimentos para o Mercado 

de Natal da Guarda de 75.000,00 euros cada um. Eu não tenho o procedimento dos 

camelos que lá estavam estacionados dentro de uma tenda. 

Eu passei lá, no Mercado de Natal e aquele Mercado de Natal não custa menos 

de 400.000,00 euros, ou 500.000,00 euros na Guarda. Portanto, estarmos aqui a 

comparar o custo de uma tenda de Natal, que muitos mentirosamente repetem, para ver 

se repetindo uma mentira ela passa a ser verdade, que custou 100.000,00 euros, a tenda 

custou 25.461,00 euros.  

Se forem à Plataforma da Contratação Pública está lá o custo na Plataforma. É 

mentiroso quem diz que nos blogs e nos facebooks, onde só pode falar, que a Câmara de 

Nelas gastou 100.000,00 euros numa tenda. É mentira e a pessoa que repete e reafirma 

isso é mentirosa porque tem acesso às plataformas onde estão os custos das contratações 

feitas pela Câmara. 

A Câmara de Nelas gastou em iluminações de Natal e muito obrigado por 

alguns dos Senhores Membros da Assembleia Municipal terem elogiado o esforço da 

Câmara no sentido de pôr Nelas e as Freguesias e Canas de Senhorim e as Freguesias 

bonitas para o Natal, que é também um estimulo para o comércio tradicional e gastou 

nisso 36.285,00 euros.  

Em Publicidade de Natal e para o Mercado de Natal gastou 8.000,00 euros. 

No som de rua gastou 3.000,00 euros. 

Portanto, no Jantar de Natal dos Funcionários da Câmara gastou 3.337,00 

euros. 

Gastou em ofertas para os Funcionários da Câmara 1.419,00 euros. 

Portanto, são tudo valores somados não chegam aos 100.000,00 euros. 

E eu digo que me sinto muito orgulhoso, como Presidente de Câmara, muito 

orgulhoso e digo aqui nesta Assembleia porque o último Natal do último mandato foram 

os Funcionários da Câmara que pagaram do bolso deles o Jantar de Natal.  
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Portanto, sinto-me muito orgulhoso de, num quadro de restrição financeira em 

que se paga um milhão de euros, 1,5 milhões de euros, 2 milhões de euros de 

amortizações de empréstimos, a Câmara tem 100.000,00 para fazer um Mercado de 

Natal, Iluminação de Natal, Publicidade de Natal, Jantar de Natal para Funcionários, 

tem Concertos nas Igrejas.  

Portanto, a Câmara de Nelas ser comparada com Viseu e com a Guarda é o 

maior elogio que podiam estar a fazer à Câmara de Nelas. Se querem transformar Nelas 

por via de reorientar os investimentos para outras coisas e transformar Nelas numa 

parvónia onde não vem cá ninguém porque não acontece nada, onde os Funcionários da 

Câmara têm que andar em cima de atrelados de tratores e se querem fazer um Jantar de 

Natal têm que pagar do próprio bolso, eu recuso-me a viver nessa terra. 

Portanto, eu sinto-me orgulhoso por, no quadro de restrição financeira 

existente, a Câmara conseguir libertar 100.000,00 euros para pagar isto tudo e ter 

condições para o fazer. E, portanto, sinto-me também muito orgulhoso.  

Sinto-me muito triste, Senhor Manuel, por se estarem a celebrar neste ano, 

estivemos noutro dia na cerimónia, eu e o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

em Coimbra, os 40 anos do Poder Local Democrático, e o Senhor Jorge Abreu, 

representante da Assembleia Municipal e sinto-me muito triste por viver num Município 

com autonomia administrativa e financeira castrada. 

Nós, chegarmos ao fim de 40 anos de Poder Local Democrático, onde não 

temos aquilo que o Senhor ali muito bem enunciou, temos autonomia administrativa e 

financeira que consta da Constituição. Estamos acompanhados da troika interna que nos 

impede de contrair empréstimos, contratar Funcionários, baixar o IMI, porque houve 

uma Câmara, durante 8 anos, que gastou mais do que o que devia e chegou ao ponto de 

chegar ao final do mandato com os autocarros à venda, as luzes desligadas, como já 

falámos aqui e nem, um tostão tinha para pagar um Jantar de Natal aos Funcionários e 

atreve-se hoje, o Senhor tem legitimidade, mas eles atrevem-se hoje a vir aqui verberar 

os gastos de uma comemoração de Natal. 

Portanto, 40 anos de Poder Local Democrático, lutamos nós, luta o Partido 

Socialista que está na Câmara, lutarei eu no próximo ano para que seja reposta a 

completa autonomia administrativa e financeira do Município de Nelas. E devíamos 

estar envergonhados, como Povo e Coletividade, estar envergonhados que ao fim desses 

40 anos temos uma troika interna que nos priva daquilo que é essencial do Poder Local 

Democrático, que é governarmos a nossa própria vida sem termos a DGAL e a 

Secretaria de Estado da Administração Local a dizer o que é que nós devemos fazer. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ó Senhor Vereador, por favor não tenha conversas paralelas. Pronto. Vá. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Depois, dizer que o Senhor Manuel trouxe aqui problemas de esgotos. Trouxe 

de Casal Sancho, trouxe da Lapa do Lobo. Mas eu vou-lhe dizer que não estou 

preocupado só com esses. E a CDU devia estar preocupada com mais esgotos. 

Não existem só esses. Existe em Vilar Seco. Existem 31 fossas que vão ser 

tratadas agora no âmbito das contrapartidas de Girabolhos. Existem os esgotos a correr a 

céu aberto ali na Póvoa da Roçada, não é preciso ir para muito longe.  

A Escola de Nelas e o Lar de São Miguel, os esgotos vão diretos para o 

Mondego. Estamos à espera do Visto do Tribunal de Contas para fazer a ETAR.  
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Temos já aprovada e hoje assinei o contrato, já disse ao Senhor Mendes, foi 

aprovado o investimento da construção da ETAR da Aguieira/Carvalhal Redondo, veio 

hoje o contrato. Foi hoje assinado por mim um investimento de 450.000,00 euros. 

Já foi assinado no início da semana o contrato de financiamento da construção 

da ETAR da Lapa do Lobo, atrás do cemitério, 300.000,00 euros. 

Já foi construída uma ETAR em Canas de Senhorim. Vai ser adjudicado no dia 

9 a requalificação de 31 fossas existentes no Município de Nelas, entre as quais as da 

Póvoa de Santo António. 

As tais ETAR,s, Lapa do Lobo, Aguieira/Carvalhal Redondo, Moreira, Santar 

1, Santar 2 e Vilar Seco, já tenho a garantia de aprovação, três já foram contratos 

assinados e que já vieram. 

Portanto, Senhor Manuel, eu estou muito mais preocupado para além de 

denunciar o problema dos esgotos de Casal Sancho, da Lapa do Lobo, de Vale de 

Madeiros, eu estou preocupado em resolvê-los e para o ano estarem resolvidos, em 

2017.  

E só faltam 7, ou 8 dias do Visto do Tribunal de Contas para começar a ser 

construído o Sistema Intercetor e a ETAR de Nelas III, que é o maior investimento feito 

nestes 40 anos de Poder Local Democrático, são 4,3 milhões de euros. Portanto, faltam 

7, ou 8 dias úteis para isso começar a ser resolvido. 

A questão dos lixiviados na antiga lixeira, não sei de que é que fala, não sei a 

que é que se refere e como é que a lixeira foi selada.  

A luta da CP, na Lapa do Lobo, de facto, parte da paragem dos comboios e a 

parte da intervenção na Linha são duas entidades completamente diferentes. As 

Infraestruturas de Portugal fazem a intervenção na Estação e a paragem do comboio é 

por parte da CP. 

Nós já temos o orçamento para fazer as obras no Apeadeiro da Lapa do Lobo, 

que nos enviaram as Infraestruturas de Portugal, que ronda à volta dos 20.000,00 euros 

e agora estamos em contacto com a CP para ver se se a Câmara partilhar, ajudar, ou 

fizer as obras, se depois os comboios param, porque não vamos nós fazer as obras e 

depois os comboios continuam a não parar.  

Portanto, metade do caminho já está feito. Eu tenho reunido com a Comissão 

de Utentes da Lapa do Lobo e só estou à espera de uma resposta da CP no sentido de 

saber se, além dos dois comboios que já lá param, mais dois comboios começarão a 

parar. 

A requalificação da Estrada de Carvalhal Redondo – Nelas, a velha, também 

estamos dependentes da construção da ETAR de Nelas III porque vai ser feito um 

coletor de Nelas até à ETAR e depois vai ser repavimentada a estrada. Portanto, não faz  

sentido estar a fazer alguma coisa antes disso. 

Eu, só para rematar, estão garantidos para os próximos meses, a ETAR de 

Nelas é 19 meses, as ETAR,s que eu lhe falei o prazo de construção é um ano, mas 

vamos avançar rapidamente. Estão garantidos já financiamentos externos, no âmbito do 

PT 2020, no Programa específico PO SEUR, investimentos de mais de 8 milhões de 

euros para Ambiente. 

Portanto, essa é uma grande preocupação que vai ser assegurada nos próximos 

tempos. Creio ter correspondido às questões que colocou.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Presidente. Ora, então, vamos dar por terminado o 

Período de Antes da Ordem do Dia e entramos no Período da Ordem do Dia. 

Então, mas é alguma coisa que o Senhor Presidente disse agora? Vá, então, 

mas rápido, faz favor. 

O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Senhor Presidente, é muito rápido, é muito rápido em relação aos pontos que 

eu questionei o Senhor Presidente e é muito rápido. 

Em relação à iluminação do Parque Infantil do Areal, Senhor Presidente, isso é 

mentira. É mentira dizer que as luzes estavam desligadas desde último mandato. É 

totalmente mentira. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

- Está um Deputado Municipal a falar, o Senhor Vereador não pode falar. 

Senhor Vereador, respeite a Assembleia Municipal, faz favor. Tem que respeitar a 

Assembleia.  

Senhor Deputado, faça favor de concluir a sua intervenção. Muito obrigado.  

O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Estava a responder ao Senhor Presidente quando ele disse que as luzes 

estavam apagadas desde o mandato anterior. Isso é mentira porque as luzes estiveram 

temporariamente apagadas. Daí eu fazer um alerta quando fiz vários alertas aqui em 

relação ao Parque Infantil do Areal. Ponto único, este assunto. 

Outra questão, quando eu faço comparação com Viseu, ou com a Guarda, é no 

bom sentido, Senhor Presidente, é no bom sentido e na questão de, por exemplo, eu não 

ponho em causa o evento, atenção. 

Eu não ponho em causa toda a panóplia de festividades nas Igrejas que foi dado 

ao evento. Não ponho isso em causa. Agora, ponho em causa é o valor da tenda naquele 

curto espaço de tempo.  

Mais. E mais. Se calhar com esse valor, como fez no ano passado, o Senhor 

Presidente fez isso no ano passado. Se calhar, com esse valor e mais algum valor com 

relação à tenda, como disse do Senhor Secretário de Estado, quando esteve cá, se calhar 

com esses valores daria para fazermos um arranjo total, ali em frente, ao antigo 

Mercado Municipal e aí o evento poderia ser feito, não só por três dias, mas sim até 25 

de dezembro, ou até ao final do ano no Mercado Municipal, como foi feito no ano 

passado.  

Só faço esta comparação com a Guarda, ou com Viseu, só por uma questão de 

tempo, temporária. Daí a questão de eu falar na questão da tenda e na questão 

temporária e daí comparei com Viseu, ou com a Guarda. Senhor Presidente. Era isso. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Rui Costa, faz favor. 

Pedia-lhe também que fosse breve, se fosse possível. 

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- Senhor Presidente. 

Eu não era para falar neste ponto, mas visto que na última Assembleia me 

impediu de falar, e se calhar causou aquele problema, poderia ter sido aqui resolvido se 

tivéssemos conversado. Mas o Senhor causou esse problema. 
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Portanto, as pessoas vieram cá, não foi por minha culpa, foi por culpa do 

Senhor Presidente. E, desculpe lá, porque, ultimamente, a conduzir os trabalhos aqui 

dentro, realmente está a ter dualidade de critérios. E isso pedia-lhe que sempre, durante 

todos estes anos que esteve cá, já nos mandatos anteriores e neste mandato, sempre se 

pautou por, realmente, respeitar as Bancadas que aqui estão, das quais o Senhor também 

faz parte, portanto, eu pedia-lhe para continuar com o respeito que tinha anteriormente e 

não proibir as pessoas de falar como fez na última Assembleia, Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Se eu alguma vez usei dualidade de 

critérios, peço desculpa, não foi minha intenção e espero não usar esse procedimento.  

Mais ninguém quer usar da palavra? Então, terminado o Período de Antes da 

Ordem do Dia, passamos ao Período da Ordem do Dia com a informação do Senhor 

Presidente. 

A informação do Senhor Presidente foi enviada a todos os Senhores 

Deputados.  

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

 

Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.m.ºs Senhores Membros da Assembleia 

 

De acordo com a alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, tenho a honra de apresentar a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da 

atividade do Município desde a última Assembleia Municipal em 23 de Setembro de 

2016 até à data de 19 de Dezembro de 2016, bem como a sua situação financeira.  

 

A) Informação sobre obras municipais, ambiente, gestão urbanística e planeamento 

Nomeadamente: 

Concluídas: 

 Conclusão da pintura exterior do edifício da CVR Dão em Nelas; 

 Apoio logístico à Viagem Medieval de Canas de Senhorim; 

 Apoio logístico à Festa do Ramo e da Vindima em Santar; 

 Requalificação do Posto da Guarda Nacional Republicana de Canas de 

Senhorim; 

 Colocação de cobertura no espaço de recreio do JI/EB1 da Lapa do 

Lobo; 

 Demolição de habitação e muros na Freguesia de Senhorim, 

localidade de Vilar Ruiva; 

 Instalação de filtro no sistema de captação de água na zona do Areal, 

Freguesia de Nelas; 

 Demolição de habitação na Freguesia de Senhorim para alargamento 

da estrada Carvalhas-Outeiro de Espinho; 

 Colocação de manilhas num poço e requalificação de caminho junto 

ao antigo matadouro em Canas de Senhorim; 

  Construção de muro e encaminhamento de águas pluviais na 

localidade de Carvalhal Redondo com a colaboração da União de 

Freguesias Carvalhal Redondo/Aguieira; 
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 Instalação de estrutura de betão para assinalar a nomenclatura de uma 

rua na zona da Feira em Nelas, com a colaboração da Junta de 

Freguesia de Nelas; 

 Limpeza e pintura da muros e gradeamentos no jardim de infância de 

Canas de Senhorim; 

 Alargamento da R. de S. Miguel, junto à Mata das Alminhas em 

Nelas; 

 Requalificação de Passeios na R. Luís Vaz de Camões em Nelas; 

 Arranjo urbanístico no parque de estacionamento e passeios na R. Dr. 

Eurico Amaral em Nelas; 

 

 Consolidação de juntas nas calçadas das ruas Dr. Eurico Amaral, rua 

das Flores, Sacadura Cabral e Avenida João XXIII, em Nelas; 

 Reparação de muro com risco de derrocada em Vilar Seco; 

 Alargamento e construção de muros de vedação no pontão entre a rua 

de ligação à Nacional 231 e a R. do Barreiro, em Vilar Seco; 

 Execução da ligação de água e saneamento ao Intermarché e Pingo 

Doce em Nelas; 

 Colocação de passeios na R. das Carrancas, na localidade de Aguieira; 

 Demolição de habitação e abertura de rua no Folhadal; 

 Alcatroamento e sinalização horizontal da R. Abílio Monteiro em 

Canas de Senhorim; 

 Requalificação do largo das Almas na Póvoa de S.º António; 

 Requalificação do espaço interior da Escola Primária da Póvoa de S.º 

António; 

 Apoio logístico à Associação Amarelo Silvestre e peça de teatro 

MINA; 

  Apoio logístico ao evento “Mercado de Natal” 

 

I) Em curso: 

Nomeadamente: 

 

 Arranjo de caminhos agrícolas e florestais em todas as Freguesias; 

 Equipa SOS Buracos: múltiplos arranjos de calçadas, passeios e 

estradas em todas as Freguesias; 

 Limpeza dos recintos exteriores das escolas do Concelho; 

 Limpeza e arranjo das ruas, jardins, espaços verdes em todas as 

Freguesias e zonas industriais do Concelho; 

 Arranjos e reparações diversas nos Jardins-de-Infância e Escolas do 1º 

Ciclo do Concelho; 

 Reparação e colocação de sinalização vertical em todas as Freguesias 

do Concelho; 

 Continuação das obras de ampliação do cemitério em Vilar Seco; 

 Continuação das obras de reparação do Centro Escolar de Nelas; 

 Arranjo da iluminação exterior da Igreja de Vilar Seco; 

 Correção do piso da rede viária do concelho devido a anomalias 

provocadas pelas raízes das árvores; 
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 Requalificação da zona das Pedras Marradas em Nelas; 

 Requalificação de passeios nas Freguesia de Nelas, União de 

Freguesias Carvalhal Redondo/Aguieira e Santar /Moreira; 

 

 Requalificação do espaço interior do centro de saúde de Canas de 

Senhorim; 

 Arranjo do espaço exterior do jardim-de-infância do Centro Paroquial 

de Vilar Seco; 

 Continuação do programa urbanístico de proteção de pessoas e bens 

em todas as freguesias; 

 

B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social: 

Nomeadamente: 

 Colaboração com o movimento associativo no âmbito dos protocolos 

estabelecidos, nomeadamente na cedência de transportes, instalações e 

apoios materiais e financeiros; 

 Atribuição de Subsídios:  

-Amarelo Silvestre – Associação Cultural 

-Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo do Povo 

-CNE – Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento 578 - Nelas 

-Associação Recreativa, Cultural, Social e Desportiva de Aguieira 

-Associação Recreativa e Cultural “Os Carvalhenses” 

-Associação do Folhadal – Centro Social, Cultural e Recreativo 

-Centro Social, Desportivo, Cultural e Recreativo de Vila Ruiva 

-Sociedade Musical 2 de Fevereiro de Santar 

-Clube de Caça e Pesca de Nelas 

-Centro Paroquial de Vilar Seco  

-Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro 

 

 Apoio e divulgação da Viagem Medieval em Canas de Senhorim; 

 Apoio e divulgação na Festa do Ramo e da Vindima em Santar; 

 Atribuição dos primeiros apoios no âmbito do Regulamento de Apoio 

à Natalidade a cinco famílias do Concelho; 

 Ciclo de Conferências “Nelas Por Vocação”- 10 Conferência, 10 

Convidados onde já estiveram presentes até agora, João Paulo Martins 

colaborador da Revista de Vinhos, colunista do jornal Expresso; 

António Pedro Vasconcelos, realizador, cineasta e Pedro Marques 

Lopes comentador político no programa Eixo do Mal e na TSF no 

Bloco Central; 

 Comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa com atividades 

lúdicas organizadas na Biblioteca Municipal de Nelas para todas as 

IPSS’S do Concelho; 

 

 Organização da Conferência “A influência da Arte, Leitura e Música 

na Sociedade Contemporânea” nas Caldas da Felgueira; 

 Co-organização de Workshop sobre Internacionalização e Apoios às 

Empresas com a AIRV; 
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 Comemoração do Dia Municipal da Igualdade com a promoção de 

uma sessão de trabalho/esclarecimento na Fundação da Lapa do Lobo 

com a Dra. Ana Abrunhosa, Presidente da CCDR; 

 Comemoração do Dia Mundial do Cinema com um cine-concerto 

apresentado pela Sociedade Musical 2 de Fevereiro de Santar, no Cine 

Teatro Municipal de Nelas; 

 Comemoração do Magusto dos Trabalhadores do Município; 

 Organização do evento “Manhã Desportiva Contra a Diabetes” pelos 

Serviços de Desporto da Autarquia, no âmbito da comemoração do 

Dia Mundial da Diabetes; 

 Atribuição/ entrega de mais 30 Cartões Sénior Municipal; 

 Organização do Dia Europeu do Enoturismo em parceria com a Rede 

Europeia de Cidades do Vinho e a Associação de Municípios 

Portugueses do Vinho; 

 Colaboração na Conferência “Encontros…as Famílias de Hoje” 

organizado pela CPCJ de Nelas na Biblioteca Municipal de Nelas; 

 Inicio da participação da Escola Municipal de Natação de Nelas no 

Circuito Municipal de Escolas de Natação na época desportiva 

2016/2017, com presenças da equipa da pré-competição, nas 

competições em Mangualde, Aguiar da Beira e Piscinas do Forlife em 

Viseu; 

 Apoio com divulgação, cedência de espaço e equipamentos, à 

atividade “Judo para Todos” que teve lugar no Pavilhão Desportivo 

Municipal, organizado pela Federação Portuguesa de Judo; 

 Receção aos participantes no Passeio de Automóveis Antigos e 

Clássicos, promovido pela Casa do Pessoal do Hospital S. Teotónio de 

Viseu em parceria com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e 

Câmara Municipal; 

 Realização do Evento “Água e Movimento”- Masters de Hidro/ 16º 

Torneio da Escola Municipal de Natação, dinamizado pelos Serviços 

de Desporto a 4 de dezembro nas piscinas municipais cobertas, onde 

participaram cerca de 100 munícipes; 

 

 Organização do evento “Mercado de Natal” que contou com: 

   -Inauguração da Iluminação de Natal em Nelas e Canas de Senhorim; 

-Participação de mais de 20 artesãos do Concelho; 

 

-Arruada pelo Grupo de Bombos do Paço; 

-Apoio do Dão Nelas BTT; 

-Apoio do Grupo Motard “Fantasmas do Asfalto”; 

-Pintura de rua com Aires dos Santos, António Dias e Nélson Santos; 

-Workshop de Pintura com Aires dos Santos e a Universidade Sénior; 

-Coro da Universidade Sénior; 

-Atuação da Contracanto | Associação Cultural; 

-Clube de Leitura, dinamizado pela Biblioteca Municipal de Nelas; 

-“Mexer por uma Causa - Christmas Night Run” – corrida e caminhada 

noturna, organizada pelos Serviços de Desporto; 
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-Espaço Criança, dinamizado pelos Serviços Educativos; 

-Espetáculo/Animação Infantil “Lulu Esfregona Lala Brincalhona”, para todos 

os alunos do pré-escolar e 1º ciclo do Concelho; 

-Performance Teatro Hábitos | “Os Duendes do Circo”; 

-Construção de um presépio pelos Escuteiros de Nelas; 

-Provas Cegas “Vinhos do Dão à Descoberta”; 

-Atribuição das Medalhas e Diplomas do concurso “La Selezione del Sindaco”; 

-Cãominhada | organizada pela Associação SOS Animais; 

-Feira do Livro, promovida pela Biblioteca Municipal de Nelas; 

-Ateliers Infantis de Decorações de Natal com Cristina XXX e Lia Alvadia; 

-Oficina Natalícia de danças de Salão organizada pela Fundação Lapa do Lobo; 

-Concerto de Natal pela Sociedade Musical 2 de Fevereiro de Santar; 

-Espetáculo Stand Up Comedy “Falar para o Boneco” de João Seabra; 

-Causa Solidária “Livros que Aquecem o Natal” entrega de Livros às Aldeias 

SOS Crianças de Portugal, com cerca de 1800 livros entregues; 

-Atuação do Coro Infantil do Bairro da Igreja; 

-Atuação do Grupo Musical “Serões da Beira Alta”; 

-Atuação da Tuna Feminina da Universidade da Beira Interior- As Moçoilas; 

-Atuação da Copituna D’Oppidana- Tuna Académica da Guarda; 

 Organização da Ceia de Natal para os funcionários da Câmara 

Municipal; 

 Início das atuações que integram o conjunto de Concertos de Natal e 

Ano Novo, a decorrer em todas as igrejas das freguesias do Concelho, 

entre 17 de dezembro e 15 de janeiro de 2017; 

 Visita aos munícipes do Concelho internados no Centro Hospital de 

Tondela/ Viseu, para desejar Boas Festas nesta quadra natalícia; 

 Distribuição da 7ª edição do Boletim Informativo no Concelho.  

 

C) Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde: 

 

Dados à data de 30 de novembro de 2016: 

a) A dívida de médio e longo prazo foi de 10.596.554,64€; 

b) A dívida orçamental de curto prazo, a fornecedores e outros credores, foi de 

464.824,94€; 

c) Os fundos disponíveis para dezembro de 2016: 356.461,09€. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Eu pergunto: Alguém quer fazer mais alguma pergunta ao Senhor Presidente 

para além do que está espelhado nesta informação? 

Se não, não sei se o Senhor Presidente tem alguma coisa para informar de 

mais? Agradecia que fosse breve porque estamos atrasados.  

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Queria só, muito rapidamente, portanto, para além desta informação que 

consta, de forma exaustiva, da atividade da Câmara, queria também trazer mais uma 

informação, entretanto, ocorrida, que é, foi entregue ao Município de Nelas um Mini 

Bus para apoio no transporte de crianças e para apoio ao Movimento Associativo e 

dizer-vos que esta carrinha Ford, de 18 lugares, custou 43.000,00 euros. 
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Acresce ao esforço que esta Câmara nos últimos três anos fez na renovação do 

parque de viaturas para conforto e boas condições de trabalho dos seus Trabalhadores e 

também boa prestação de serviço aos seus Munícipes. 

E eu vou dizer-lhes números da Contabilidade. Apesar de termos passado de 

uma dívida de médio e longo prazo, ou de um endividamento total de 5 milhões de 

euros para mais de 15 milhões de euros, em 8 anos, a Câmara de Nelas, entre 2014 e 

2016, já gastou em viaturas 260.000,00 euros, sendo pelo menos três viaturas ligeiras de 

cabine dupla para Trabalhadores e portanto, deixaram de andar em cima dos tratores. 

Também um veículo ligeiro de transporte de nove lugares, a Transporter. 

Veículos para transporte dos Trabalhadores Técnicos da Câmara. Um trator limpa-

bermas, que custou 46.000,00 euros e uma nova retroescavadora CASE, que custou 

84.000,00 euros. 

Por comparação com os últimos 8 anos anteriores, portanto, nestes três anos a 

Câmara gastou 260.000,00 euros. Se eu vos disser que a Câmara, durante os 8 anos 

anteriores gastou 155.000,00 euros em equipamentos e máquinas na Câmara Municipal. 

Por isso é que quando eu cheguei à Câmara, há três anos atrás, estavam 

retroescavadoras apreendidas, buldózeres abandonadas na Zona Industrial da 

Ribeirinha, carros e tratores tudo parado e, portanto, também por aqui se vê, nestes três 

anos, o rigor da gestão e a alegria com que recebemos o Mini Bus. 

Não se venderam os três autocarros que estavam à venda por um valor a rondar 

os 50.000,00 euros e, portanto, também dizer-vos que assim com estes atos concretos de 

compra de carrinhas de caixa dupla para transporte de Pessoal é que se vê, 

verdadeiramente, quem é que está preocupado com o bem-estar dos Trabalhadores e 

com o bom ambiente no local de trabalho e a boa prestação de serviços aos Cidadãos. 

Dizer-vos que as obras, além das que estão aqui evidenciadas, continuam em 

curso. Há um procedimento que foi feito relativamente à rede viária, que ainda não está 

concluída. Vão avançar mais beneficiação de rede viária agora na primeira semana de 

janeiro em Canas de Senhorim, na Aguieira, em Carvalhal Redondo, em Santar e em 

Moreira, num ajuste direto de 140.000,00 euros, que foi feito em meados do ano. 

Vão continuar a haver obras de requalificação urbana, seja de pavimentos de 

passeios, águas pluviais, seja de calçadas, com os contratos que foram feitos também 

com o Senhor Vitor Silva e com a P. M.P. Calçadas, seja que o Senhor Vitor Silva é em 

Nelas e em Canas de Senhorim e o P.M.P. Calçadas é em todas as Freguesias. Portanto, 

vão continuar as obras em Santar, em Vilar Seco, na Lapa do Lobo, em Senhorim, na 

Av.ª da Escola, em Moreira, no Beco dos Sampaios e o alcatroamento também da Rua 

das Fontaínhas e etc. Portanto, estes procedimentos estão abertos e vão avançar. 

Dizer-vos também que a Câmara, com o início do procedimento na obra de 

Requalificação Urbana das Quatro Esquinas, em Nelas, já pagou 15% do investimento e 

com pagamento de 15% do investimento garantiu mais 120.000,00 euros de receita para 

requalificação urbana. 

Portanto, como se iniciou o procedimento de Requalificação das Quatro 

Esquinas, foram mais 10% no acelerador de investimento que é possível gastar em 

requalificação urbana em Nelas, ou noutros sítios. 

Dizer-vos também que, para além dos processos das ETAR,s, prioritárias em 

todas as Freguesias, duas em Santar, uma em Casal Sancho, sendo que em Casal 

Sancho, a fossa de Casal Sancho, estavam as manilhas entupidas, foi feita lá uma 

intervenção e aquelas fotografias que o Senhor Manuel nos trouxe já não refletem a 
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realidade porque já foi feita uma intervenção a nível da substituição das manilhas para a 

linha de água e limpeza da fossa, de facto estava assim, mas já não está e já corresponde 

à realidade. Mas, duas ETAR,s em Santar, uma ETAR nova em Moreira, uma ETAR na 

Lapa do Lobo, uma ETAR em Vilar Seco.  

Vamos candidatar, no Aviso PO SEUR, que vai abrir, uma ETAR na 

Ribeirinha para complementar a de Canas de Senhorim. Falou-me no cheiro, mas a 

ETAR de Canas de Senhorim, a indicação que eu tenho é que está a funcionar 

razoavelmente, está a operar razoavelmente a ETAR de Canas de Senhorim e não há 

cheiro.  

E, também, na primeira quinzena, ou durante o mês de janeiro, vamos ter 

novidades relativamente às áreas de acolhimento empresarial em que fizermos uma 

candidatura de 10 milhões de euros. Tivemos que reprogramar essa candidatura apenas 

para uma zona de acolhimento empresarial, que indicámos, por razões de prioridade, 

que é sempre o nosso critério maior, a Zona Industrial 1 de Nelas onde está a ser 

concluído aquele Lar da Família Machado e onde estão candidatados, só aí nessa parte, 

3 milhões de euros. Esperamos, na primeira semana de janeiro, ter novidades 

relativamente a esta questão das áreas de acolhimento empresarial. 

Eram estas informações que complementam a informação que eu deixei. Dizer-

vos também que em 30 de novembro a dívida a fornecedores, a curto prazo, eram     

464.000,00 euros, mas estamos a fazer todos os possíveis, eu não tenho saído da 

Câmara,  no sentido de assinar todas as ordens de pagamento, no sentido da dívida a 

fornecedores ser o mínimo possível no final do ano porque há disponibilidade financeira 

para isso acontecer. 

Além do mais, o Senhor Secretário de Estado da Administração Local já 

colocou à Câmara de Nelas que no dia 2, ou 3 de janeiro a Câmara de Nelas vai receber 

juros de IMI dos últimos 9 anos. Eu já tentei saber qual é o valor, mas deve ser um valor 

significativo. 

Portanto, do ponto de vista da dívida de médio e longo prazo estamos nos 10,5 

milhões de euros e o endividamento de fornecedores não deve andar mais que 

200.000,00 euros, sendo que o endividamento máximo permitido do Município de 

Nelas são 12,7 milhões de euros. 

Outra boa notícia, hoje, só para rematar, que é mesmo muito importante. Com 

estes dados que eu vos acabo de dar e a publicação da Lei do Orçamento, que foi feita 

hoje, a aplicação do PAEL, no dia 1 de janeiro, está suspensa para o Município de 

Nelas, o PAEL, não a reestruturação financeira, porque diz aqui que a aplicação do 

Plano, da Lei n.º 43/2012, é o artigo 254.º, diz: A aplicação do Plano resultante do 

PAEL é suspensa a partir da data da verificação do cumprimento do limite da dívida 

total prevista no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, na redação tal, tal. Portanto, significa 

que no dia 1 de janeiro ficamos com o PAEL suspenso, que só se retoma quando nós 

ultrapassarmos, quando incumprirmos o limite. 

Só nos falta resolver, durante o ano de 2017, o problema da reestruturação 

financeira e da reestruturação do empréstimo do Crédito Agrícola, que significa à volta 

de 70% da nossa dívida. Portanto, no início do ano vai, seguramente, a Assembleia 

Municipal ser chamada também porque, como já temos o PAEL suspenso, temos que 

ver se conseguimos rasgar a reestruturação financeira. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Presidente. Depois destas informações do Senhor 

Presidente da Câmara, alguém quer dizer alguma coisa?  

Ora, se não, passamos ao ponto 2.2 - Aprovação das Propostas de Orçamento 

Municipal e das Grandes Opções do Plano para o ano 2017. 

Senhor Presidente, quer introduzir o ponto, ou passo a palavra aos Senhores 

Deputados? Agradecia era que fosse o mais sucinto possível, está bem? São, neste 

momento, onze e meia.  

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Só, rapidamente, sinteticamente. 

Houve, inicialmente, uma proposta de Orçamento que foi depois reformulada, 

reestruturada no Órgão Câmara Municipal. A proposta inicial de Orçamento implicava 

mais 2,5 milhões de euros do lado da receita e também 2,5 milhões de euros do lado da 

despesa, e com base em quê?  

Com base numa expetativa de recebimento de receitas próprias fiscais 

vantajosas para o Município, que nós considerávamos e consideramos, também já 

tínhamos notícia desta questão dos juros e também de direitos que o Município de Nelas 

tem retidos na Administração Tributária e também considerávamos e tínhamos 

informação nesse sentido, de que iriam ser aprovados muitos projetos no âmbito do PT 

2020, como se estão a conformar, como todos os dias e esta semana e nos últimos 15 

dias tivemos notícia, de facto, de volumes de investimento superiores a 3 milhões de 

euros, 4 milhões de euros, que vão ser aprovados no âmbito do PT 2020.  

E, com base nisso, fizemos uma previsão de receita, quer a Corrente, quer a de 

Capital, que nos permitia ter um ano mais avantajado do ponto de vista do investimento, 

particularmente do investimento e, naturalmente, também algum desafogo ao nível das 

despesas correntes.  

Não foi possível conciliar isso. Com sabem, o que é importante na ótica, pelo 

menos na minha ótica, é que houvesse um Orçamento e, portanto, houve as propostas 

dos Senhores Vereadores, em particular a proposta do Senhor Vereador Artur Jorge 

Ferreira e a proposta do Senhor Vereador Adelino Amaral, no sentido de se fazer uma 

correção às receitas e, consequentemente, às despesas, porque o Orçamento tem que ser 

equilibrado. Portanto, tivemos que baixar aqui nas receitas e nas despesas cerca de 2,5 

milhões de euros.  

Posso-vos dizer que isto é o Orçamento para 2017. Ao nível da execução 

orçamental de 2016 ela está excelente. Tivemos uma reunião interna ontem e está 

excelente. Vai haver uma execução orçamental superior a 85% do que previmos de 

receita e do que previmos de despesa, muito superior a 85%. Houve, por isso, algumas 

propostas de ajustamento, naturalmente do lado da receita e baixar o valor, por exemplo, 

do IMI, que nós tínhamos previsto, numa ordem de grandeza e mais realisticamente, 

segundo a opinião dos Senhores Vereadores, quer o Senhor Artur Jorge Ferreira, quer o 

Senhor Adelino Amaral, baixámos esse valor. E também, particularmente, na ótica do 

Senhor Vereador Adelino Amaral, baixou-se também o valor que nós considerávamos 

muito abonado em termos de programas comunitários, disponibilizando-se a Câmara, 

naturalmente que assim que houvesse a aprovação desses projetos comunitários, o 

Orçamento podia ser alterado, ou até revisto, no sentido de confortar essa ótica dos 

investimentos. 
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Portanto, não me parece, parece-me um Orçamento que parece equilibrado, 

realista, prudente e, portanto, também é disso que se faz a conciliação em termos de 

Câmara, naturalmente. 

Só não posso deixar de dizer, com franqueza, relativamente ao autor da dívida 

e do passivo financeiro que nós temos, que é sempre superior a um milhão de euros, e 

digo isto com todo o respeito ao Senhor Vereador do PSD, que a proposta que fez foi 

nós reduzíamos e cortávamos em tudo, só aumentávamos em duas rubricas, uma nos 

cemitérios, que se justifica até porque há cemitérios a precisar de investimento, e outra 

rubrica era para fazermos uma amortização extraordinária dos empréstimos. 

Quer dizer, o objetivo do PSD foi, a Câmara não faz obras. Peguem no 

dinheiro e amortizam o empréstimo de 440.000,00 euros. Quer dizer, desculpem lá, se 

isto não é pré-eleitoralismo puro, deixem fazer as obras à Câmara. Porque é que temos 

que ir a correr pagar os vossos empréstimos que vocês contraíram? 

Com o devido respeito, esta pareceu-me uma proposta descarada, descarada, 

sabendo que 2017 é um ano eleitoral e o PSD diz assim: Não. Não faz obras nas 

Freguesias. Não, vocês não fazem obras nas Freguesias, mas têm que amortizar os 

empréstimos. Logo, também não fazemos obras nas Freguesias. Desculpem lá. Ó 

Senhor Vereador, maior descaramento que este, não conheço.  

Só para rematar. O Orçamento foi ajustado em função da receita e, portanto, on 

que é que temos garantido? Temos garantido, em todas as Freguesias, na sede do 

Concelho e em todas as Freguesias, investimento. 

Loja do Cidadão. Projeto de Eficiência Energética no espaço do Concelho. 

Temos aqui previsto mais de 150.000,00 euros de apoio aos Corpos de Bombeiros. Já 

lançámos o repto também, pelo menos à Direção dos Bombeiros Voluntários de Nelas, 

que com estes apoios financeiros começassem a parte das Oficinas, a construir parte das 

Oficinas. E, portanto, os Bombeiros de Nelas têm 60.000,00 euros para receber da 

Câmara Municipal e era muito interessante que começassem a aplicar este dinheiro na 

ampliação das instalações. 

Requalificações de Escolas do Primeiro Ciclo, naturalmente, tínhamos um 

montante, passou para outro montante. A que sofreu mais foi a Escola do Primeiro 

Ciclo de Santar em que depois temos que fazer um ajustamento relativamente ao avanço 

das Escolas em que já estão os projetos feitos. Estratos Sociais desfavorecidos.  

Temos, para requalificação urbana, garantido de FEDER 1.200.000,00 euros, 

mais agora um acelerador de investimento de 120.000,00 euros de obras para a sede do 

Concelho porque o Aviso o impõe que seja para a sede do Concelho e, portanto, 

também estão aqui previstas essas obras.  

Temos garantido arrancar com as obras da CAVE, ou Museu do Vinho, em 

Santar, porque há possibilidade, através da ADD, de garantir 200.000,00 euros para 

avançar com essas obras. 

As ETAR,s estão todas aqui, algumas com financiamento definido, outras não, 

mas que vão saltar para financiamento definido, estão a ser aprovados os contratos de 

financiamento.  

Temos também apoiado o cadastro das infraestruturas. 

Os cemitérios, estão dotados, no mínimo, para podermos garantir, como no 

caso de Vilar Seco, a questão dos enterramentos e, portanto, não haver problemas de 

ordem pública. Portanto, já foram feitas obras em Vilar Seco e vão continuar a ser feitas 
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em Senhorim, quer com a ampliação do cemitério, quer com o parque de 

estacionamento.  

Vamos iniciar o processo, também apoiado, no âmbito do Planalto Beirão, dos 

contentores enterrados. 

Temos prevista a construção e beneficiação de parques infantis, 50.000,00 

euros.  

Continua a aquisição de terrenos para indústria.                               

Temos previsto a requalificação da rede viária geral, 140.000,00 euros, mais 

25.000,00 euros para sinalização. 

E, para além de tudo isto, não menos importante, os Avisos PT 2020, que estão 

a abrir e que estamos a concorrer a todos. E ainda temos previsto e eu tenho 

possibilidade de dizer que obras é que podem ser executadas em cada Freguesia do 

Concelho, independentemente de estarem previstas no Orçamento, a Câmara tem o 

Orçamento e tem outras fontes de financiamento externo.  

Tem os programas comunitários a que tem recorrido, com financiamentos 

aprovados, só ao nível do Ciclo Urbano da Água, mais de 8 milhões de euros. E, 

também, tem garantido executar no próximo ano, é preciso não esquecer e já foram 

aprovadas em reunião de Câmara as obras decorrentes das compensações de Girabolhos. 

As obras decorrentes das compensações de Girabolhos permitem fazer: 

Requalificar a Estrada de ligação de São João do Monte à Póvoa dos Luzianes; 

Requalificar s ligação da E.N. n.º 231 às Caldas da Felgueira; Concluir a pavimentação 

e as infraestruturas da Rua da Soma, em Santar; Conclusão da primeira fase da ligação 

Moreira – Nelas, 190.000,00 euros; Conclusão da pavimentação e infraestruturas da 

Variante da Aguieira, 227.000,00 euros; Conclusão da Rua do Castelão, na Lapa do 

Lobo, 197.000,00 euros; Pavimentação da Estrada de Vila Ruiva a São João do Monte, 

80.000,00 euros; Pavimentação da Rua do Barreiro, em Vila Ruiva, 95.000,00 euros; 

Requalificação de todas as fossas séticas, 125.000,00 euros; Início de construção do 

Centro de Dia e Comunitário de Vila Ruiva, 122.000,00 euros; Requalificação da 

Escola Primária da Vila de Senhorim para Centro Comunitário, 30.000,00 euros; 

Arruamento paralelo à Faurécia, 132.000,00 euros; Arruamento paralelo à QBeiras, 

90.000,00 euros e Arruamento paralelo ao Ecocentro, Zona Industrial do Chão do Pisco, 

115.000,00 euros.  

É entre 1,5 milhões de euros e 2 milhões de euros de obras, que não estão no 

Orçamento, mas que foram negociadas como contrapartida da não construção da 

Barragem de Girabolhos e que no próprio protoloco estão protocoladas para serem feitas 

em 2017. No dia 9 já vai ser feita a adjudicação da requalificação das fossas. 

E eu digo aos Senhores Presidentes de Junta, em cada uma das Freguesias, é o 

critério que foi seguido na feitura do Orçamento e na divisão dos dinheiros da Câmara 

Municipal, é fazer as coisas onde é urgente fazer as coisas.  

Se é urgente intervir na Zona Industrial da Ribeirinha porque há uma empresa 

que se quer instalar, avançasse para a Zona Industrial da Ribeirinha. Se é urgente fazer a 

Rua do Castelão, na Lapa do Lobo, a Variante da Aguieira, a Rua da Soma, a primeira 

fase da Estrada Moreira – Nelas avançasse para a primeira fase da Estrada Moreira – 

Nelas, Requalificar as fossas, o Centro Comunitário em Vila Ruiva. 

Portanto, para as obras de 2017, os Senhores Membros da Assembleia 

Municipal não devem deixar de considerar o que consta do Orçamento, com as 

restrições do Orçamento. Aquilo que estamos a conseguir no âmbito do PT 2020, que 
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nos vai consumir, se for financiado em 85%, 15% do Orçamento. E, além disso, 

também, pormos em marcha, o mais rapidamente possível, que abranja a maior parte 

das Freguesias, as compensações de Girabolhos, que ultrapassam 1,5 milhões de euros.  

Portanto, creio que pode ser um ano, com este Orçamento, com o PT 2020, e 

com Girabolhos, um ano extremamente positivo para todas as Freguesias do Concelho. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Quem quer usar mais da palavra neste 

ponto? Manuel Fonseca, Mário Pires, mais? Jorge Abreu, mais? Agradecia que quem 

quisesse intervir que o fizesse agora para depois não protelar esta situação. Mais 

ninguém? Senhor Deputado José António. Mais alguém? 

Então, se não, pela ordem de inscrição, Senhor Manuel Fonseca, faz favor. 

O Senhor Deputado Manuel Fonseca: 

- Em face dos documentos previsionais da receita e da despesa e das Grandes 

Opções do Plano que nos são apresentadas para vigorar em 2017, não temos dúvidas em 

afirmar que globalmente são documentos que contêm algumas medidas e obras com que 

concordamos, e que especificamente não teríamos qualquer problema político em 

subscrever. 

O acautelar de rubricas e procedimentos orçamentais que permitam ao 

Município lançar candidaturas ao próximo quadro comunitário de apoio em 2017 

também nos parece avisado e elementar tratando-se de um correto procedimento de 

gestão da despesa municipal. 

Nas Grandes Opções do Plano verificamos que de 21 milhões e 745 mil euros 

no total das despesas de investimento só está financiamento definido de 5 milhões e 890 

mil euros, representando apenas 27% do planeado, dando ideia de que muitas obras 

inscritas poderão ficar no papel e que vem aumentar a percentagem de financiamento 

não definido em 3,27% relativo a 2016. 

Também verificamos que obras previstas em 2016 com verbas definidas neste 

Orçamento deixaram de ter verba alguma inscrita ou passou a uma verba só de abertura. 

O que motivou esta alteração? Caíram pura e simplesmente estas obras? 

Assiste-se nestas Grandes Opções do Plano, nos seus objetivos, à diminuição 

de várias verbas definidas comparadas com 2016, nomeadamente: 

Ensino não Superior (menos 507.384,00 euros), Ação Social (menos 43.844,00 

euros), Transportes Rodoviários (menos 180.884,00 euros), Comércio e Turismo 

(menos 36.720,00 euros), Outras Funções Económicas (menos 269.299,00 euros). 

Para nós, são objetivos que não são só não deviam reduzir mas sim aumentar as 

suas verbas. 

Apesar de algumas das opções deste Orçamento não coincidirem com as 

prioridades definidas pela CDU, promete a realização de algumas obras importantes 

para a melhoria da qualidade de vida da população do nosso Concelho, que tão mal 

tratada tem sido ao longo dos últimos anos. 

Mantendo o benefício da dúvida a este Executivo, iremos votar com uma 

abstenção ao Orçamento de 2017 e às Grandes Opções do Plano de 2017 apresentados.  

Tenho dito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Muito obrigado Senhor Deputado Manuel Fonseca. Senhor Deputado Mário 

Pires, faça favor. Obrigado.  

O Senhor Deputado Mário Pires: 

- Muito boa noite. 

Cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia, 

o Senhor Presidente da Câmara, 

os Senhores Deputados, 

os Caros Colegas. 

Estimado Público. 

Não poderia deixar de vir aqui. Temos trabalhado de uma forma razoável, 

diria, muito bem até, com a Câmara.  

Nestes últimos tempos temos executado alguns projetos e levado a bom porto, 

conversando e partilhando alguns custos, algumas ideias e chegamos a bom porto. 

Em relação a este GOP todo, deixa-me aqui um pouco desiludido.  

Começando, logo, por coisas simples como a delegação de competências, 

aceitámos o primeiro ano com prejuízo à nossa Freguesia. Fizemos um acordo, já que 

não temos Pessoal, para uma parte do trabalho que nos foi transferido. 

Pagamos 1.500,00 euros e recebemos da Câmara, por mês, por volta de 

1.000,00 euros. Ficamos de prejuízo 500,00 euros por mês e teremos que fazer o resto 

que faz parte das competências, com Pessoal nosso. Começa logo por aí, vimos que isto 

não aumentou e mantém-se. 

Continuando por aqui, vejo, por exemplo, uma outra coisa que é 

imprescindível, por exemplo, como a ETAR inscrita aqui, na Zona Industrial da 

Ribeirinha, com 500,00 euros, que não dá para coisa nenhuma, até porque temos um 

problema muito grave, os esgotos não chegam à ETAR que foi executada. 

Portanto, nós teremos que ter, já conversámos isso. Estamos de acordo. Mas 

não vejo aqui inscrito, nem coletor, nem uma forma de resolver o problema dos esgotos 

que temos no aglomerado que é ali onde estão os prédios, onde é o maior aglomerado, 

aqueles esgotos não chegam à ETAR. Todos os dias saltam fora e por isso, não chegam 

lá.          

Por exemplo, vejo aqui uma outra coisa, entre algumas, mas vejo aqui uma 

outra coisa, por exemplo, que de todos nos inviabiliza, por exemplo, a execução da 

Feira Medieval. Foi dotada para ⅓, não percebi porquê, não sei porquê. Portanto, isso 

inviabiliza, de todo, não sei se é erro. Mas isto inviabiliza já que é com isto que nós 

contamos e isto é um evento do Município, não é só de Canas de Senhorim. É do 

Município. 

Haverá aqui umas outras coisas que não têm, pronto, eu entendo que não haja 

dinheiro e que não se possam fazer, mas, de alguma forma, queria vê-las aqui de uma 

outra forma como seria a Casa da Cultuar e não sei quê mais, mas pronto, estas coisas 

são as que mais me chamam à atenção e queria alertar para isso.  

Obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado Jorge Abreu, faz favor. 

O Senhor Deputado Jorge Abreu: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 
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Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, 

Caros Colegas Presidentes de Junta, 

Caríssimo Público. 

Aproveito para dizer a quem não tive oportunidade que espero que tenham 

passado um Santo Natal e continuação de Boas Festas. 

E o motivo que me trás aqui não é tanto uma razão de Boas Festas, mas sim as 

Grandes Opções do Plano para 2017 e um Orçamento ao qual gostaria, concerteza, de 

bater muitas palmas, mas que, infelizmente, não o poderemos fazer dessa forma.  

Tomei aqui nota de alguns aspetos, começando por dizer que algumas das 

matérias na intervenção do Senhor Manuel, onde me revejo, em parte, do que disse, 

como também do meu Colega Presidente de Junta de Canas de Senhorim, no que diz 

respeito à delegação de competências, em que pedia ao Senhor Presidente da Câmara 

que nos desse algumas explicações sobre estes valores no sentido de que, no seguimento 

das reuniões que temos tido ao longo dos anos e do grande diálogo que tem havido do 

Presidente da Câmara e do restante Executivo com as Juntas de Freguesia, seria sempre 

na perspetiva de crescimento e de melhoria dos valores e condições para as delegações 

de competências e nas contas que fazemos este é um dos valores que também nos deixa 

alguma preocupação.  

Pergunto, também, de uma forma muito direta e incisiva, ao Senhor Presidente 

da Câmara o porquê de para uma obra essencial desde há muitos anos para a Escola do 

Primeiro Ciclo de Santar, estarem contemplados, unicamente, 22.300,00 euros, aquando 

de que, durante as várias reuniões que efetuámos a verba prevista para esta recuperação 

ultrapassava, era muito superior, era equiparada às verbas que existem para a 

recuperação da Escola de Vilar Seco e de Carvalhal Redondo, sabendo nós de que estas 

duas intervenções são com o apoio a financiamento e a intervenção na Escola do 

Primeiro Ciclo de Santar será pelo Orçamento Municipal. 

E a pergunta que faço é que, visto não ter conhecimento da primeira proposta 

de Orçamento que foi levada à reunião de Câmara e que não foi viabilizada e que levou 

a uma segunda proposta, pergunto eu se esta rubrica foi, ou não, intervencionada, ou 

reduzida por este motivo porque consideramos que, face à realidade do edifício que 

temos em Santar, face ao número de crianças que temos, ao conjunto de necessidades 

que existem naquela Escola, onde já no próximo ano temos mais uma série de crianças a 

irem para aquele local, este valor de 22.300,00 euros não é suficiente para recuperar o 

espaço das casas de banho e a zona anexa que, em muito, é pedida pela Junta de 

Freguesia e também pelas anteriores Juntas de Freguesia, os anteriores Executivos.  

Questionar também em relação à ETAR e que foi aqui falada, sobre a questão 

da ETAR 2 de Casal Sancho visto que temos aqui uma verba de 194.348,00 euros e um 

financiamento definido de 170.697,00 euros, qual a data prevista para o arranque desta 

obra. 

No item Desporto, Recreio, Lazer temos uma rubrica de Construção e 

Beneficiação de Parques Infantis e Séniores no Concelho. Há muitos anos que Santar 

deixou de ter um Parque Infantil. Foi, no entanto, depois da construção de uma 

urbanização construído um pequeno Parque Infantil que durante muitos anos houve a 

discussão se era da responsabilidade da Autarquia, ou da parte da urbanização, mas, 

neste momento é a única infraestrutura que apresenta muitos, mas muitos problemas que 
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vamos tentando evitar danos maiores com algumas pequenas intervenções, mas é, de 

facto, o único local onde as crianças têm este divertimento. 

Tivemos já um outdoor colocado, no passado, no espaço em Casal Sancho, no 

lugar do Pêro Cabeço, em que constava a requalificação daquele espaço e a construção 

de um Parque Infantil. 

Não foi construído e pergunto também ao Senhor Presidente da Câmara se 

nesta rubrica está contemplado algum Parque Infantil para Santar e para Moreira, ou 

Pisão. 

E porque aqui também é o local próprio para se discutir estes assuntos e não 

nas redes sociais das quais não comungo, questiono e não concordo, de forma alguma, 

com a atribuição do valor de mil euros para a requalificação da Rua da Ribeira e Rua da 

Escorregadia, em Moreira, por ser um valor insuficiente e por existirem um conjunto de 

necessidades que levam a uma necessidade objetiva de um aumento desta verba.  

Temos também aqui uma das obras e uma das grandes reivindicações do Povo 

de Casal Sancho no sentido da beneficiação e a requalificação da Rua das Leiras, onde 

ainda esta semana e nesta época natalícia muito foi o que se escreveu nessas redes 

sociais no que diz respeito a esta obra. 

Existe cedência por parte dos proprietários, como já transmiti ao Senhor 

Presidente da Câmara, para alargamento da parte que está a obstruir o alargamento 

daquela via e é com grande desagrado que verifico a atribuição de um euro a esta obra, 

quando estava prevista ser concluída durante este mandato. 

Vejo também que e esta é uma questão muito direta em que existe aqui – 

Arranjo do Largo Pêro Cabeço, em Casal Sancho, com espanto vejo um valor de 

2.000,00 euros aqui colocados. Eu pergunto ao Senhor Presidente da Câmara se este 

valor é para pagar aquilo que foi construído lá no anterior Executivo e que até ao 

momento não foi pago, ou se é já para dar algum sinal a quem o construiu.  

E pergunto, que verba é que pode ser colocada neste Arranjo do Largo Pêro 

Cabeço, em Casal Sancho, pois consta do conjunto de obras de que o Executivo da 

Junta de Freguesia de Santar/Moreira colocou para serem prioritárias e serem, numa 

fase conclusiva, visto que hoje representa já um risco para as pessoas com crianças que 

ali entrem, ou que ali habitem.  

Temos consciência de que o momento é difícil, que as necessidades são muitas, 

fruto de, como já tive oportunidade de o dizer, de o arrastar de situações e de uma 

carência muito grande nas Freguesias de obras de grande necessidade e que também, 

por grande pena, a não aprovação das ARU,s para a área de Santar e Canas de 

Senhorim, prejudica, em muito, estas Freguesias e o desenvolvimento desta terra com 

questões que são essenciais a que isto diz respeito. 

Por último, pergunto ao Senhor Presidente, visto que no seguimento das várias 

reuniões que existiram com as Juntas de Freguesia, havia um conjunto de obras, 

nomeadamente em Moreira no que toca a requalificação, a pavimentação, de algumas 

ruas, para além daquelas, como o Senhor Presidente anunciou há pouco, estão já 

previstas executar non início de 2017 e que não estão executadas por dificuldade do 

próprio empreiteiro. 

Mas questiono se estas obras que foram, nomeadamente, acordadas se estão 

incluídas numa rubrica que temos alargada, que é a Requalificação da Rede Viária no 

Concelho, se nesta rubrica contempla alguma obra na Freguesia de Santar/Moreira, 
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nomeadamente nas localidades de Moreira e Pisão, principalmente a nível de 

pavimentação como havíamos colocado. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Deputado José António. 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 

Começo por dizer que estamos com uma hora bastante avançada e que temos 

que repensar os tempos de intervenção de cada um dos elementos que têm autorização 

para o mesmo porque, se não, parece que passamos aqui numa chicana política em vez 

de discutirmos os assuntos que são importantes para o nosso Concelho. 

Relativamente aos juros que vai receber, Senhor Presidente, muito folgo em 

saber que vai receber mais uma quantia, mas aí tem uma nova janela, que eu lhe daria, 

para oportunamente pagar aos fornecedores que continuam a reclamar os seus dinheiros 

com esses dinheiros. Acho que por aí ficaria tudo bem.  

Outra pergunta que eu deixava já no ar, antes de passar mesmo ao Orçamento, 

é, quantos empreiteiros de Nelas, ou do Concelho de Nelas, vão participar em todas as 

obras que enunciou a quando da sua intervenção? 

Depois falou que, efetivamente, o Orçamento está muito bem feito, mas a 

verdade é que nós chegamos aqui ao documento enviado pelo PAEL e ele faz várias 

ressalvas. Logo, logo, na página 14, na dívida a médio e longo prazo constata-se que, de 

acordo com o PAF, em 2016, esta dívida é toda feita em empréstimos bancários a longo 

prazo, sem a exceção da contribuição do FAM, portanto, em que eles põem sempre 

algumas ressalvas. 

Falando, novamente, aqui mesmo, não obstante outra trajetória do ajustamento 

verificado até à data, a acumulação de saldos, importa igualmente referir que a subida 

prevista na despesa efetiva poderá, caso a Autarquia abandone a sua política de 

consolidação orçamental, colocar em causa a concretização dos objetivos propostos pelo 

PAEL.  

Depois, mais à frente, volta também a pôr uma ressalva a dizer que, pode haver 

um desvio, que podemos, efetivamente, que as coisas não estão tão seguras quanto isso.  

Isto está nas páginas 14 e 15, dois parágrafos que lá estão, em que são bem 

elucidativos da preocupação de quem elaborou este relatório. O que quer dizer que as 

coisas não estão tão bem quanto deveriam estar. 

Relativamente ao Orçamento propriamente dito, e já agora, isto é só uma 

questão técnica, no Resumo do Orçamento, aparece na página 5, a CAVE, o Centro de 

Artes e do Vinho e do Espaço, de Santar, com um euro.  

Nas Grandes Opções do Plano aparece com 200.000,00 euros, 100.000,00 

euros para execução e 100.000,00 euros em 2017. Não sei se isto é falha, se é mesmo 

assim. Mas a verdade é que se vir no Resumo Orçamental, na página 5, a CAVE 

aparece com um euro e se formos ver atrás vemos que ela tem uma dotação de 

100.000,00 euros para 2017 e 200.000,00 euros, no total. Portanto, essa falha técnica 

existe.    

Depois, relativamente ao Orçamento propriamente dito, é um Orçamento que 

eu considero centralista, é um Orçamento que, se começarmos a olhar aqui para todos os 
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valores falha redondamente e só pela parte da centralidade levava-me logo a votar 

contra. 

Quando eu vejo, percentualmente, Freguesias como Lapa do Lobo que tem nas 

Grandes Opções do Plano 7.000,00 euros para investimento, ou seja, 0,1%, quando eu 

vejo que Carvalhal Redondo tem 3,3%, quando eu vejo que Santar tem 6,2%, Canas de 

Senhorim tem 4,3%, quando eu vejo Vilar Seco, 3,5% e Senhorim com 1,8%, perguntei 

a mim mesmo onde estão os remanescentes disto para chegar aos 100%. Há aqui 

qualquer coisa que não, de todo, bate certo.  

Não vejo investimento na parte de Habitação Social. Zero. Vejo que a Feira do 

Vinho baixa de 300.000,00 euros para 70.000,00 euros. Vamos fazer milagres este ano, 

vamos ter uma Feira só por 70.000,00 euros. Acho quase improvável. 

A baixa, como já foi referenciado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Canas de Senhorim, do financiamento à Feira Medieval, que é outro evento, para 

5.000,00 euros. O que é que se faz com 5.000,00 euros? Nada. 

Poderíamos continuar a falar de valores que eu considero que estão, realmente, 

muito aquém daquilo que eu espera, porque eu estava, efetivamente, a verificar. Mas, o 

que é que eu verifico? É que há um investimento, fruto e sei que aí o Senhor Presidente 

não pode alterar aquilo que está escrito no PARU, tem que ser na sede do Concelho. 

Mas quando eu vejo que o investimento, na sede do concelho, temos aqui a 

Requalificação do Largo da Câmara, 640.000.00 euros. Aquilo deve estar velho, podre e 

a cheirar mal. Só isso é que justifica isso.  

Eu não consigo encontrar aqui e pertence à sede do Concelho, um euro para 

investimento no Folhadal. Pertence à sede do Concelho. Não consigo encontrar aqui um 

euro para investimento nas Caldas da Felgueira e pertence à sede do Concelho. E 

precisamos de investimento lá. Não consigo encontrara aqui um euro para investimento 

em Algerás e pertence à sede do Concelho.  

Então, ode é que eu vou encontrá-los? Vou encontrar investimentos, Praça do 

Município, Quatro Esquinas, frente dos Bombeiros Voluntários, investimento no Largo 

da Igreja. 

E, para não estar aqui a perder muito tempo porque eu não gosto de gastar 

tempo às pessoas, o que quero dizer é o seguinte: É que estes investimentos que estão 

aqui é quase como dizer, temos aqui a Câmara, temos aqui o Município, vamos fazer o 

investimento todo aqui à volta e o resto, deixamos para as calengas. 

Isto, Senhor Presidente, não concordo, de maneira nenhuma. Há obras muito 

mais importantes que a Requalificação da Praça do Município. Há obras muito mais 

importantes que a Requalificação da frente dos Bombeiros Voluntários, aliás, a frente da 

sede antiga dos Bombeiros Voluntários foi requalificada há meia dúzia de anos. Não 

entendo porque é que vamos requalificar novamente. 

Há obras muito mais prementes que pertencem à sede do Concelho que 

poderiam ter entrado no PARU, porque podia, mas não entraram. As Caldas da 

Felgueira precisam de obras. Se há alguma coisa que pode atrair e atrai visitantes e atrai 

pessoas, são as Termas, desde que sejam bem dinamizadas. 

Há críticas ao anterior Executivo, há críticas a Executivos anteriores, há 

críticas a toda a gente. Mas uma coisa é certa, se calhar o PARU não chegava nessa 

altura.  

Portanto, há que repensar. Não posso, de maneira nenhuma, concordar, que se 

vá investir na sede do Concelho, nomeadamente e então refiro, novamente, à Praça do 
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Município, 640.000,00 euros. E isto, em 2017, depois há mais, portanto, se virem as 

Grandes Opções do Plano. 

E, quando eu olho para as Freguesia e vejo Freguesias com uma dotação de 

7.429,00 euros, como é a Lapa do Lobo, eu pergunto: Onde é que é nós estamos? O que 

é que vai fazer o Senhor Presidente de Junta com 7.000,00 euros? Pôr quatro pedras lá 

no passeio, eventualmente? Há qualquer coisa que não está bem.  

Portanto, por estas razões aqui enunciadas eu não posso concordar, de todo, 

com este Orçamento e penso que terá que haver um trabalho de fundo, um trabalho que 

seja devidamente estruturado para que se possa, efetivamente, entender o porquê disto, 

porque, juntamente com o PARU e com todos os investimentos, chegamos à conclusão 

que Nelas e não é menosprezo por Nelas, mas antes pelo contrário, fica com a fatia de 

cerca de 80%. 

Mas eu não estou contra isso. Antes pelo contrário. Eu gostava é que, apesar  

de serem 80% para Nelas então que fosse para os lugares certos e não só para um núcleo 

pequenino de meia dúzia de metros quadrados em que vamos investir todo esse 

dinheiro, porque todos os Contribuintes vão pagar. 

Os Contribuintes de Santar, e pegando nas palavras dos Senhores Vereadores 

em reunião de Câmara, os Contribuintes de Santar, de Carvalhal Redondo e de todas as 

Freguesias, pagam os mesmos impostos que pagam os Contribuintes de Nelas. O IRS 

em Santar, em Carvalhal Redondo, em Canas de Senhorim, não é de 6%, ou 7%. É, 

também 23%. Portanto, temos que pensar seriamente nisso.  

Portanto, posto isto, só para lhe dizer que não concordo de todo e que é um 

Orçamento que, por mim e por todos aqueles que assim entenderem, seria 

 para votar contra.        

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Uma vez que não está mais ninguém 

inscrito, pergunto ao Senhor Presidente da Câmara se quer prestar mais algum 

esclarecimento muito rápido, ou não? Quando digo, muito rápido é no máximo 5 

minutos. Pronto. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Sim, pode ser, muito rápido. 

Muito bem, começo pelas questões levantadas pela Junta de Freguesia de 

Canas de Senhorim, pelo Senhor Mário Pires, e a questão das delegações de 

competências. Eu também tinha muita expetativa relativamente à delegação de 

competências. 

O Orçamento é o que é. A despesa tem que se confortar dentro da receita que 

temos prevista no Orçamento. Muita da receita que está aqui prevista resulta do facto de 

continuar a ser tomada, em grande parte, também vem aí na parte dos encargos 

financeiros, pela necessidade de amortização do empréstimo de médio e longo prazo, 

que é uma verba para investimento, superior sempre a 1.100.000,00 euros por ano. 

Posso dizer-vos que, relativamente a Canas de Senhorim, o Senhor Mário Pires 

sabe bem também qual tem sido a hesitação relativamente à Casa da Cultura porque 

andamos a ver se aquela questão dos terrenos da CUF Quimigal se abre alguma janela 

no PT 2020 no sentido de poder a Câmara ter alguma intervenção aí, bem como a 

intervenção nos Fornos Elétricos, e dizer também que, sabes que no Aviso do PO SEUR 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 48 

que vai abrir e está cá inscrita, na Zona Industrial da Ribeirinha, a ETAR da Zona 

Industrial da Ribeirinha, está cá inscrita. 

Mas, se ela for candidatada e aprovada e, portanto, já está cá a rubrica aberta e 

é só introduzir, através de uma alteração orçamental. E, portanto, neste Aviso PO SEUR 

que vai abrir direcionado, especificamente, para Nelas, Mangualde, Seia e Gouveia, 

uma das ETAR,s e o Sistema Intercetor que sabes que é para candidatar, é o da 

Ribeirinha. E, portanto, neste período de três anos, em Canas de Senhorim, fruto, como 

eu já reafirmei várias vezes, das oportunidades que se criaram, foi feito um volume 

elevado de investimento na Freguesia de Canas de Senhorim, ao nível da ETAR, ao 

nível da Zona industrial, ao nível da Rua da Estação. Outras obras continuam em curso.  

E, portanto, eu creio que do ponto de vista estrutural que é mais importante até 

de que quantitativo, do ponto de vista estrutural, a Freguesia de Canas de Senhorim, 

nestes últimos três anos, tem visto feito um conjunto de investimentos estruturais de 

ambiente e estruturais de indústria, que não tinha há décadas.  

Além do mais, tem lá um investimento estrutural, que já está o dinheiro 

transferido para a Junta, é bom relembrar isso também, que é para Canas de Senhorim e 

para Santar, que é para o Espaço do Cidadão, que já há mobiliário, já há formação das 

pessoas, só falta requalificar os espaços e vamos ter lá um Balcão de Atendimento de 

tudo, o que se pode fazer na Câmara Municipal passa a fazer na Junta de Freguesia de 

Canas de Senhorim e na Junta de Freguesia de Santar. Isto é uma alteração estrutural, é 

um investimento estrutural que se está a fazer na Freguesia. 

Portanto, o que é que tenho previsto, ponderado, para a Freguesia de Canas de 

Senhorim? Rasgar horizontes. Rasgar estradas. Rasgar a estrada do cemitério à Boiça. 

Rasgar a estrada da Associação à estrada para as Laceiras. Em Vale de Madeiros, rasgar 

a estrada paralela à casa do Senhor Jorge Machado, para os aviários. 

Portanto, é rasgar estradas, preparar o futuro, porque dinheiro para 

investimento, toda a gente tem que saber também, essa questão sempre se levantou, já 

muita gente levantou, eu tenho aqui os quadros de endividamento da Câmara. Estes são 

os quadros desde 2005 até hoje, portanto, já empréstimos da Câmara Socialista do 

Senhor Dr. José Correia, a única Câmara que não fez empréstimo nenhum.  

Portanto, antes também se podia corresponder a obras nas Freguesias com 

empréstimos. A Câmara atual, esta Câmara, nós, este ano, em 2017, já podíamos 

contratar um empréstimo de 400.000,00 euros. Temos margem, temos 2,2 milhões de 

euros abaixo do limite máximo do endividamento. Temos uma margem de 

endividamento de 400.000,00 euros. Mas não podemos contratar um empréstimo que 

podia ser para muitas dessas obras, 400.000,00 euros é dinheiro, mas não o podemos 

contratar porque temos um Plano de Reestruturação Financeira e temos que pôr fim a 

ele.  

Esta é a primeira Câmara de há muitas Câmaras e está aqui a prova, que não 

contratou um único empréstimo para fazer uma obra. Portanto, temos que nos governar 

com o Orçamento que aqui temos onde está sempre e está no endividamento para o ano 

que vem, outra vez, lá temos outra vez mais de um milhão de euros, mais os juros de 

350.000,00 euros para amortizar o valor da dívida. 

Portanto, em Canas de Senhorim, o Senhor Mário, em Canas de Senhorim, que 

a Câmara tem trabalhado bem e do ponto de vista estrutural e tem projetos para o futuro, 

em termos de requalificação da rede viária, das Quatro Esquinas, dos passeios em Vale 

de Madeiros, de investimentos na Póvoa de Santo António, como temos feito, que sabes 
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que existem e que o Orçamento também pode sofrer alterações orçamentais e 

seguramente a Câmara, para garantir a Feira Medieval, ou o Canas em Movimento, 

permitirá, num jogo também dos projetos que estão a ser aprovados, é um documento 

dinâmico e que permite não ficarem por fazer esses grandes eventos do Município. 

Em Santar, a questão da Escola Primária estava dotada, numa primeira versão, 

de facto, dos cento e tal mil euros, mas, por via da alteração orçamental tinha, de facto, 

113.300,00 euros. Mesmo a Escola do 1.º CEB de Vilar Seco e Carvalhal Redondo, 

também tinham 163.205,00 euros e como sabes, no Pacto da CIM Viseu Dão Lafões 

temos um apoio de cerca de 180.000,00 euros para requalificação de escolas do 

Primeiro Ciclo, temos que recorrer a uma das Escolas que vai ser a de Santar, por via 

orçamental. 

Portanto, também temos a expetativa, a esperança de, por via da evolução da 

execução orçamental, possamos lançar a obra da requalificação, que está feito o projeto, 

mesmo das especialidades, da requalificação da Escola de Santar. 

Mas, em Santar, Senhor Jorge, há também investimentos estruturais. Está 

garantida a ETAR. Isso é que é, verdadeiramente. Para mim, uma das grandes bandeiras 

destes 4 anos, é dotar o Concelho todo de estações de tratamento de águas residuais a 

funcionar, acabar com esta vergonha, que foi atirada para debaixo do tapete, pelo menos 

desde 1998, que foi a última ETAR que foi construída e não vejo ninguém preocupado 

com isso. 

Eu sou maníaco pelas ETAR,s. Uma terra, para crescer, para ter 

desenvolvimento turístico, tem que ter as ETAR,s a funcionar. Tem que ter ETAR,s 

construídas. Não se pode negligenciar a dizer: A ETAR de Casal Sancho é um 

investimento menor. Não. É o maior investimento. A ETAR de Santar 2, na saída para 

Carvalhal Redondo, que também já está garantida, é um grande investimento. O início 

da construção da CAVE, Museu do Vinho, com 200.000,00 euros, é um grande 

investimento. O Espaço do Cidadão é um grande investimento. Portanto, há grandes 

investimentos.  

Acompanhar os investimentos privados que, felizmente, estão a concorrer, 

como Santar Garden Village, ou a Casa Xandi são grandes investimentos para Santar. 

Fazer a Rua da Soma para permitir uma reorientação do trânsito em Santar é um grande 

investimento. Concluir a Rua da Soma para permitir tirar o trânsito de grande tonelagem 

do centro de Santar da zona histórica. 

Portanto, estão previstos e também sabes bem, para Santar, grandes 

investimentos. Há ruas, a Rua da Ribeirinha e a Rua da Escorregadia e etc., que, no 

âmbito do constrangimento orçamental, não são prioritárias, mas que podem ser.  

Mas pediram esclarecimentos. Se eu não posso dar esclarecimentos, estou 

calado. Então, rapidamente, as obras em Moreira, está previsto uma ETAR nova em 

Moreira de Baixo, que anula uma série de fossas. Estão previstas as requalificações das 

fossas em Pisão. Tenho previsto também a requalificação urbana a realizar no Pisão e 

também em Moreira, como já referenciei há bocado.  

Não. Mas eu quero dizer ao Senhor Eng.º José António, olhe, mas posso dizer 

ao Senhor Eng.º José António que ele não viu, como é que não conseguiu ver 20.000,00 

euros no cemitério do Folhadal? Que não vê investimento no Folhadal, não vê 

investimento em Algerás. 
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Ó Dr.ª, agora vou eu fazer-lhe uma pergunta: Se a Dr.ª fosse à CCDR e lhe 

dissessem assim: tem 1.200.000,00 euros para requalificação urbana no centro de Nelas, 

Então, mas vocês não querem ser esclarecidos? Então, posso acabar? 

Relativamente à requalificação urbana, há verbas de 1.400.000,00 euros para 

requalificação urbana, verbas FEDER, dinheiro dado pela União Europeia para 

requalificação urbana do Centro Histórico de Nelas. O que vocês me estão a dizer é para 

deitar o dinheiro fora. É para não aproveitar o dinheiro. Então, não é? Então, vem aqui 

criticar as obras?   

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Não vale a pena entrarmos em diálogo. 

Acho que está tudo esclarecido.  

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Os Senhores sabem que há regras primeiro para mim e só mais um 

esclarecimento, só para terminar da Lapa do Lobo. 

Se na Lapa do Lobo se fizer a Rua do Castelão e a ETAR atrás do cemitério e a 

requalificação da fossa poente, são feitas três grandes obras estruturais na Lapa do 

Lobo, pelo Orçamento, ou por outra via que seja financiável. 

Aprovem é, os Vereadores, na reunião de Câmara, o protocolo, para se fazer a 

obra na Rua do Castelão, que será feito nos próximos meses. É uma grande obra, ou não 

é, na Lapa do Lobo?  

Não está aqui no Orçamento, porquê? Porque está garantida por Girabolhos. 

Vamos todos é lutar para que as obras sejam feitas. Espero que estejam todos a favor 

dessas obras de Girabolhos. Na altura própria se verá quem é que está a favor, ou contra 

elas. 

Agora, ó Dr.ª Alexandra, eu peço desculpa, que quero esclarecer o máximo. 

Não é por ofensa, mas é por simpatia.   

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. 

O Senhor Deputado Jorge Abreu: 

- Senhor Presidente da Câmara, as suas preocupações são as minhas 

preocupações no que diz respeito à matéria de saneamento básico, dos grandes 

problemas das ETAR,s, da necessidade óbvia e clara e que o Senhor e outros 

Executivos ouviram, vezes sem conta, da necessidade de um espaço público com 

capacidade para que as Coletividades de Santar possam atuar, tudo isso são 

preocupações que o Senhor conhece, que eu conheço e as perguntas que lhe fiz são 

perguntas que não, unicamente, minhas, de hoje. 

Eu pedia que a Assembleia tivesse respeito por quem está a intervir. São 

questões que são colocadas não é do dia de hoje porque estas preocupações são 

preocupações de há 15 e 20 anos atrás. Eu não tenho culpa de hoje ser Presidente da 

União de Freguesias de Santar e Moreira. Não tenho culpa de na minha Freguesia haver 

uma quantidade enorme de obras de que, inicialmente, eram obras de grande dimensão, 

de grande necessidade e hoje são passadas para obras que têm que ser passadas para um 

segundo plano porque, por uma situação de arrasto, não foram edificadas. Essa é uma 

realidade que eu não escondo em lado nenhum. 
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Eu tenho uma Assembleia de Freguesia amanhã e quero sair daqui esclarecido, 

nem que passe aqui a noite toda, porque a minha preocupação aqui não é discutir 

política, é discutir os problemas das pessoas e das pessoas que eu represento.  

E fiz-lhe duas perguntas em concreto. Respondeu-me que, no que diz respeito à 

Escola Primária de Santar havia um investimento de 113.000,00 euros, se não estou em 

erro, e a pergunta que lhe coloco é o porquê de uma redução de 113.000,00 euros para 

22.300,00 euros?  

Esta foi a pergunta que lhe fiz e se tinha algum reflexo direto com a 

necessidade de um reajustamento do Orçamento depois da reunião de Câmara, ou se 

este valor já constava nessa proposta.  

E pedia-lhe que fosse claro nessa resposta porque é essa resposta que as 

pessoas precisam de saber. Pergunto-lhe o porquê de haver, unicamente, um 

investimento de mil euros para Moreira. E pergunto-lhe, muito diretamente, se na 

rubrica onde tem a requalificação da rede viária do Concelho, em que tem inscrito uma 

verba de 140.000,00 euros, se a Freguesia de Santar/Moreira, nomeadamente a 

população de Moreira e Pisão, têm nesta rubrica, em conjunto também com uma 

totalidade de rubricas, que totalizam 242.000,00 euros, há alguma obra que se encaixe 

nesta Freguesia?  

Agora, nos restantes aspetos estamos de acordo que as suas preocupações são 

as nossas preocupações. Agora, pergunto-lhe, peço-lhe que faça mais este esforço de 

nos dar respostas muito concretas porque são estas respostas concretas que nós 

queremos dar às nossas populações, aos nossos eleitores, aos nossos Fregueses, que 

amanhã vamos estar com eles e necessitamos de dar respostas concretas nesse sentido.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente, agradecia-lhe que, se 

quisesse responder ao Senhor Deputado Jorge Abreu, telegraficamente mesmo, só 

respostas às perguntas. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Jorge Abreu, na anterior proposta de Orçamento constavam 

111.300,00 euros para a Escola do 1.º CEB de Santar. E, fruto da redução da receita em 

2,5 milhões de euros, teve que se fazer um corte na despesa que afetou também esta 

obra.  

Rua das Leiras, Escorregadia, não excluo que os 140.000,00 euros de 

requalificação da rede viária e sinalização é uma rubrica aberta para obras de rede viária 

em todo o Concelho, que serão gastos, estou a pensar fazer um procedimento de um 

concurso a uma empresa, como foi feito este ano com os Irmãos Almeida Cabral, para 

acorrerem, por exemplo, naquelas correções de raízes que estamos a fazer nas estradas 

depois serem pavimentadas.  

Portanto, se a Rua das Leiras, ou aquelas ruas que identificaste, a questão da 

Rua das Leiras e da Rua da Ribeira e da Escorregadia, justificarem pela urgência da 

intervenção, que se aloque verbas dessa rubrica para a correção dessas 

desconformidades, portanto, serão alocadas. 

As obras em Moreira, de facto, o que está no meu espírito relativamente a 

Moreira, reafirmo, mas fizeste a pergunta, é muito clara, as obras são obras de 

requalificação urbana da mesma natureza, portanto, de pavimentação de pequenos 
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becos, como vai acontecer no Beco lá dos Sampaios e também o alcatroamento da Rua 

das Fontaínhas e da Rua do Soito. 

Já veio também um proprietário oferecer-me uma casa, quase dada, que 

também já caiu, para integração na via pública. Pode haver pequenas intervenções. Mas 

as grandes obras estruturais da Freguesia de Moreira, é uma ETAR nova em Moreira 

que anule todas as fossas, exceto uma, e mesmo essa vamos ver se ainda se mantém,  

que é a nascente, portanto, no sítio da fossa da ETAR de Moreira, cá em baixo ao pé da 

ponte vai ser construída uma nova ETAR e requalificadas as fossas a jusante do Pisão,. 

E, outra grande obra é, de facto, a continuação das obras da fase um da ligação 

Moreira – Nelas até às duas casas e fecho do círculo até à rua que vai dar à Associação. 

O Senhor Sampaio Loio já lá esteve e já nos facilitou ali o alargamento daquele 

caminho. Portanto, são as duas grandes obras na localidade de Moreira que serão feitas, 

além, naturalmente, de eu ter toda a perspetiva e previsão de que toda a iluminação de 

Moreira e de Santar, em julho e em agosto, esteja, ou já mudada pela iluminação led, ou 

em vias de ser mudada pela iluminação led, fora luminárias de mercúrio, como nós 

falámos há bocado.  

Portanto, na Freguesia tenho bem priorizado aquilo que deve ser feito em 

termos de Santar e Moreira. Eu creio que em conjunto, na Freguesia, estamos a falar de 

um investimento numa ETAR de Moreira, na ordem dos 300.000,00 euros, estamos a 

falar na primeira fase de Moreira – Nelas, 190.000,00 euros, estamos a falar em termos 

de um orçamento aqui das ETAR,s de Casal Sancho, 200.000,00 euros, da ETAR de 

Santar 2, mais 200.000,00 euros. Portanto, estamos a falar de valores vultuosos de 

investimento na Freguesia e mais 200.000,00 euros, de facto, há um lapso entre as 

Opções do Plano.  

Portanto, o que está previsto, de facto, é esses 200.000,00 euros para começar a 

obra que temos contratado com um Gabinete Projetista, a entrega do projeto para a 

Bogaria e Praça, que eu abrevio por Praça D. Miguel, onde fica previsto já um 

Wellcome Center para Santar com esse dinheiro e depois a previsão da construção de 

um edifício para as Associações e também da Praça onde já temos 5.000 metros de 

terreno.  

Portanto, há um conjunto de obras que estão projetadas para avançar, têm todas 

as condições para avançar e digo mais, e vou ser julgado em setembro por eles terem 

avançado, ou não. Portanto, tenho a cabeça no cepo, em cima das ETAR,s, da 

requalificação urbana, da rede viária, em tudo isso, porque o que eu estou aqui a dizer 

são tudo concursos e realidades para se avançar em janeiro e em fevereiro e estarem em 

franco andamento as ETAR,s, foi uma pergunta que fizeste, já existem os projetos/base, 

falta fazer os projetos de execução.  

E, portanto, já estão entregues os projetos de execução. Eu espero ter, isto é um 

concurso público, em quatro meses, as ETAR,s em construção.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Ora, uma vez que não há mais ninguém 

inscrito eu vou pôr à votação o ponto 2.2 - Aprovação das Propostas de Orçamento 

Municipal e das Grandes Opções do Plano para o ano 2017. E, pergunto: Quem vota 

contra? Oito votos contra. Quem se abstém? Duas abstenções. Portanto, votaram a favor 

quinze. Portanto, foi aprovado com 15 votos a favor, 2 abstenções e 8 votos contra. 

Minuta, faz for. 
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A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.2 – Aprovação das Propostas de Orçamento Municipal e das 

Grandes Opções do Plano para o ano 2017, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 

com 15 votos a favor, 8 votos contra e 2 abstenções.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Faz favor, Senhor Deputado, José António. 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- O voto contra reveste-se do facto evidenciado na minha intervenção, ou dos 

factos evidenciados, por aquilo que eu falei sobre a recomendação do PAEL, portanto, 

risco agravado pelo facto do lado da receita, apesar da evolução melhor do que esperada 

pelo PAF, surgirem algumas situações provisórias cujo carater é otimista e com risco 

até para a efetiva arrecadação. 

E também onde eles dizem a seguir que chama-se a atenção para o facto do 

valor existente em Caixa e Bancos ser muito inferior ao valor das previsões efetuadas 

pelo Município, criando um risco de Tesouraria.  

Foram estes motivos e todos os outros apresentados por mim, nomeadamente a 

discrepância entre os valores atribuídos a cada um dos locais do nosso Concelho que 

nos levaram a votar contra este Orçamento. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Ora, já de facto, passámos as três horas, 

mas atendendo ao período que se avizinha e já ouvi hoje dizer que amanhã há, pelo 

menos, uma Assembleia de Freguesia e depois é logo o fim de ano, eu pedia à 

Assembleia se nos concedia mais meia hora para acabarmos estes pontos, que agora são, 

francamente, pouco.  

Amanhã não pode ser. Sexta-feira é véspera de Ano Novo.  

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Realmente, é bastante tarde. As pessoas já estão maçadas. Eu gostava de ter 

intervido, eu não intervi no ponto agora do, porque achei que já era estar aqui a lançar 

uma discussão, estávamos aqui. Eu ouvi aqui demagogia e demagogia. Mas não falei 

porque não valia a pena. E estávamos aqui a moer, a moer. 

Eu acho que isto que já é demais por isso temos que e a demagogia do Senhor 

Vereador do CDS, que além de demagogo é aldrabão. 

Por isso, é só e não tem respeito pelas outras pessoas, nem pelas entidades. Não 

tem respeito por nada. Vai-te embora que não fazes cá falta nenhuma. Eu digo-te a 

fome.  

Por isso, a minha proposta é que se continuasse depois dia 2, ou dia 3, ou dia 4. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Há aqui um ponto que pode ser importante, que é o seguinte e que é a 

aprovação da autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para assunção de 

compromissos plurianuais, que não tem discussão.  

É um ponto recorrente porque pode ser necessário estar aprovado.  
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Portanto eu punha só, então, à discussão e à votação este ponto, e depois 

marcávamos outro dia para a reunião, para continuarmos.  

Então eu punha só, porque o resto são apreciações, são aprovações de 

protocolos, eu punha então à discussão só o ponto 2.3, dos compromissos plurianuais, 

que é o ponto 2.3.  

Pergunto, se alguém quer usar da palavra neste ponto? Isto é um ponto 

recorrente. É só para validarmos o que já está feito. Quer usar da palavra Senhor 

Deputado? Faz favor. 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Este é um ponto recorrente e também é recorrente eu vir aqui pedir 

esclarecimentos sobre este ponto.  

E agora tenho aqui também duas coisas que, além de não ser muito 

esclarecedoras, eu acho que há qualquer coisa aqui que eu não percebo muito bem, que 

é o fornecimento de fruta a alunos do Primeiro Ciclo e o fornecimento de fruta aos 

alunos que frequentam as Escolas do Pré-Escolar.  

Passar de 1.200,00 euros e passar de 1.500,00 euros para 3.000,00 euros e para 

10.000,00 euros. Não entendo. Ou eles este ano não comeram nada, ou para o ano vão 

comer tudo. Há qualquer coisa aqui que não está bem.  

Portanto, quando estão a fazer este ponto tem que haver algum rigor. Tem que 

se pensar o que é que estamos aqui a lançar. Pôr aqui valores por pôr. Não entendo. 

Muito honestamente, desculpem, mas eu não percebo como é que se pode fazer isto.  

Depois haveria aqui outros que é: Prestações de Serviços, há aqui uma 

quantidade de Prestações de Serviços mas não me vou alongar nesses, assim como 

Estudos, Pareceres e Projetos de Consultadoria. Sei que há muitos Estudos, muitos 

Pareceres, muitas Consultadorias e que, realmente, me deixam um bocado preocupado.  

Mas estes dois últimos, realmente, é daqueles em que eu não tenho explicação 

para este aumento brutal, porque, que eu saiba, a população do Concelho juvenil, da 

Pré-Primária, não está a crescer assim tanto. Agora, ter esta discrepância acho que é 

uma exorbitância.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. O Senhor Presidente quer dizer alguma 

coisa sobre este ponto? Agradecia que fosse rápido, está bem? 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Sim. Eu queria esclarecer o Senhor Eng.º José António, se ele já se tiver 

acalmado relativamente às dúvidas que tinha, mas tirou conclusões, ou tira conclusões 

precipitadas. 

Eu até vou dizer ao Senhor Eng.º José António que até pedi à Senhora Dr.ª 

Célia para dizer: olhe o Senhor Eng.º José António, em todas as Assembleias 

Municipais me pergunta o que é que são aqueles compromissos plurianuais. E ela fez o 

esforço, já reparou, de pôr observações e dizer o que é.  

E, portanto, estão aí a dizer que são empreitadas. Estudos e Pareceres são 

patrocínios judiciários. Aquisição de Imóveis são imóveis para integrar na via pública. 

É no Folhadal. 
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Depois, Prestação de Serviços de Assessoria, há uma série de prestações de 

serviços da modalidade de avença. Estudos e Projetos para o PARU. Um Estudo e 

Projeto para a CAVE, em Santar, de 81.794,00 euros, que acresce aos 200.000,00 euros. 

Há o fornecimento de fruta aos alunos do Primeiro Ciclo do Concelho de Nelas 

no ano letivo 2016/2017, 3.000,00 euros. Se vir, nós estamos aqui a falar de 2016/2017 

de anos letivos. Portanto, seguramente, 1.200,00 euros é a fruta dos meses que ainda 

faltam deste ano civil do ano letivo.  

Então, são 1.600,00 euros, faz sentido. Para o ano é que faz sentido 10.000,00 

euros. Então não faz todo o sentido que esteja aqui o remanescente? São três períodos.  

Em 2016 é um e no outro ano são dois. Ó Senhor Eng.º, isso é o que sobrou 

para este ano letivo, que o período que ainda falta em 2016 é este valor e em 2017 é este 

valor que aqui está. 

Não, não. É letivo também. Ó Senhor Eng.º José António, não invente. V.ª Ex.ª 

está a inventar. Estou a inventar uma desculpa. Está para aí a descobrir bichos de duas 

cabeças.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Pronto. Está o esclarecimento dado e eu vou pôr o ponto à votação e 

pergunto: Quem vota contra? Quem se abstém? Nove abstenções. Aprovado com quinze 

votos a favor porque a Senhora Deputada Liliana Pinto saiu entretanto. Quinze votos a 

favor, nove abstenções e zero votos contra.  

Portanto, terminada esta reunião desta sessão. Vamos continuá-la quando?  

Ai, minuta da ata. Tem razão, Senhor Deputado José António. Faz favor. 

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 - Autorização prévia da Assembleia Municipal de Nelas, para 

assunção de compromissos plurianuais, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, 

da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 15 

votos a favor, 0 votos contra e 9 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ora, portanto, se calhar, seguindo o princípio das reuniões serem às sextas-

feiras eu iria marcar a continuação desta reunião na primeira sexta-feira de janeiro, que 

será dia 6, que é Dia de Reis, até pode ser que a Câmara nos pague um Bolo-Rei. 

Portanto, agendamos já para o dia 6, às 21 horas, a continuação desta reunião. 

Muito obrigado. Um Bom Ano.  

 

No dia 6 de janeiro de 2017, pelas 21 horas e 16 minutos, o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, Prof. António Manuel Borges dos Santos, deu 

início à segunda reunião da sessão ordinária de 28 de dezembro de 2016. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Dada a existência de quórum, vamos dar início à segunda reunião da sessão 

ordinária de 28 de dezembro de 2016, quando são 21 horas e 16 minutos e passo a 

palavra à Senhora Segunda Secretária para fazer a chamada.  
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(A chamada dos Senhores Deputados Municipais foi feita pela Senhora 

Segunda Secretária Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Gonçalves)  

 

A Senhora Segunda Secretária: 

- Estão a faltar os Senhores Deputados Municipais Francisco Manuel Ferrão 

Mascarenhas Loureiro, Liliana Silva Pinto, José Fernandes da Costa, Alexandra Sofia 

da Costa Pinto, António Luis Roque da Silva, Carla Maria de Almeida Pereira Francisco 

e Pedro António Figueiredo Moreira (veio mais tarde). Estão a faltar sete Senhores 

Deputados Municipais e estão presentes vinte e um.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia. 

- Faltam sete Senhores Deputados. Estão presentes vinte e um.  

Antes de retomar os trabalhos no ponto 2.4, onde foram interrompidos no 

último dia, queria propôr à Assembleia a introdução de dois novos pontos, solicitados 

pelo Senhor Presidente da Câmara e que se prendem com o Visto do Tribunal de Contas 

sobre a III ETAR de Nelas.  

Todos os documentos foram enviados aos Senhores Deputados. Quero 

perguntar se alguém se opõe a que estes dois pontos sejam incluídos na Ordem de 

Trabalhos.  

Agora, quero saber se é autorizada a introdução dos pontos, ou não. A 

introdução de um ponto pode ser a meio, ou pode ser no fim.  

A questão é, quero saber se autorizam, ou não, a introdução destes dois pontos. 

Depois, nos pontos, dizem o que quiserem se eles forem aprovados.  

Primeiro, estou a solicitar autorização para introduzir dois pontos na Ordem de 

Trabalhos. Essa situação vai à votação e decidem se sim, se não. Se sim, na altura da 

discussão destes dois pontos, dizem o que vos aprover sobre eles. Se não, resolve-se 

depois.  

Não. Aqui não há resolução antes. A questão é: Eu estou a pedir, aproveitando 

esta segunda reunião, estou a pedir à Assembleia autorização para introduzir dois pontos 

novos.  

A Assembleia autoriza, ou não. Se ⅔ dos Senhores Deputados presentes 

concordarem sobre a urgência de introdução destes dois pontos eles irão ser discutidos. 

Se ⅔ dos Elementos acharem que não eles vão ser rejeitados. 

É só isto neste momento que eu estou a perguntar. O resto será à posteriori. 

Está bem? Então pergunto: Quem vota contra a introdução destes dois pontos na Ordem 

de Trabalhos? Três votos contra. Quem se abstém? Quatro abstenções. Quinze votos a 

favor, porque chegou, entretanto, o Senhor Pedro António Figueiredo Moreira.  

Ora, então, os dois pontos passam a ser o 2.9 e o 2.10 da Ordem de Trabalhos.  

Faça favor.  

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Muito boa noite a todos. 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Presidentes de Junta, 

Caros Colegas Deputados, 

Estimado Público, 
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Muito boa noite a todos. 

Eu quero realçar que este voto contra na introdução dos pontos é porque eu 

queria pedir esclarecimento, qual é o artigo, qual é a norma que permite que a meio de 

uma Assembleia seja introduzida dois pontos novos. Era isso que nós pretendíamos vir 

questionar antes da votação desse ponto.  

Atendendo a que fomos obstaculizados a fazer essa pergunta daí o meu voto e 

das pessoas que votaram contra, pelo facto de não podermos ter esse esclarecimento do 

artigo que nos permite, efetivamente, executar isso. 

Muito obrigado.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. Portanto, uma vez que é uma declaração de voto não vou 

responder agora, mas responderei na altura devida. Declaração de Voto? Senhor Rui 

Costa. 

O Senhor Deputado Eng.º Rui Costa: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras Secretárias, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 

Estimado Público. 

A minha declaração de voto, o voto contra a introdução destes dois pontos, é 

devido a que, realmente, no meio de uma Assembleia, isto não é uma Assembleia nova, 

é uma nova Assembleia, foram introduzidos dois pontos. 

Eu queria aqui dizer ao Senhor Presidente da Assembleia que vou fazer uma 

declaração de protesto durante o decorrer. Depois que não aconteça o que aconteceu na 

última, que a meio vamos embora e vimos cá dois minutos depois numa próxima.  

Era só, Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. Se entregar a declaração no decorrer da sessão, concerteza, 

que ela terá sida em conta.  

Mas, já agora, eu aproveito para informar os Senhores Deputados que a Lei que 

prevê esta situação é o n.º 2, do artigo 50.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assim 

como o ponto 3, do artigo 19.º, do Período de Antes da Ordem do Dia, do Regimento 

desta Assembleia Municipal, que diz: A discussão e votação de propostas não 

constantes da Ordem do Dia das reuniões ordinárias depende da deliberação tomada 

por, pelo menos, ⅔ do número legal de Membros que reconheçam a urgência de 

deliberação sobre o assunto.  

Não diz se é no princípio, se é no fim, se é no meio. Diz que é se os Senhores 

Deputados entenderem que há urgência no assunto. E foi nestes termos que eu propus a 

introdução destes dois pontos porque, de facto, é uma situação urgente. Obrigado. É 

uma introdução na Ordem do dia. 

Ora, então, passamos agora ao ponto 2.4 - Aprovação do projeto de 

Regulamento de Atribuição de Habitação Social – Fogos devolutos. 

Senhor Presidente, quer introduzir, rapidamente, este ponto? Sim, ou não? 

Sim? Então, agradecia que fosse breve. 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 58 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Vou cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia, 

os Membros da Mesa, 

os Senhores Vereadores, 

os Senhores Membros da Assembleia, 

todas as pessoas presentes. 

E o projeto de Regulamento foi aquele que foi enviado. O propósito da minha 

intervenção é desejar a todos um Bom Ano de 2017. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ora, então, pergunto, se alguém quer usar da palavra neste ponto? Se 

ninguém quer usar da palavra neste ponto, vou pôr à votação e pergunto: Quem vota 

contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Minuta, faz favor. 

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.4 – Aprovação do projeto de Regulamento de Atribuição de 

Habitação Social – Fogos devolutos, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 22 

votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Passamos ao ponto 2.5 – Aprovação do Protocolo celebrado entre a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses e a EDP – Alteração do Anexo I ao contrato tipo 

de concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão, aprovado pela Portaria n.º 

454/2001, de 5 de maio. Iluminação Pública - Intervenção dos Órgãos Municipais. 

Ora, Senhor Presidente, quer introduzir este ponto, ou não? Basta o que está?  

Então, pergunto aos Elementos da Assembleia se algum Senhor Deputado quer 

usar da palavra neste ponto?  

Se ninguém quer usar da palavra neste ponto, vou pôr à votação e pergunto: 

Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Minuta. 

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.5 – Aprovação do Protocolo celebrado entre a ANMP e a EDP – 

Alteração do Anexo I ao contrato tipo de concessão de distribuição de eletricidade em 

baixa tensão, aprovado pela Portaria n.º 454/2001, de 5 de maio. Iluminação Pública - 

Intervenção dos Órgãos Municipais, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 22 

votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, ou seja, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Passamos ao ponto 2.6 – Apreciação e aprovação do Contrato 

Interadministrativo de Delegações de Competências do Município de Nelas na 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões tocante às atribuições e competências do 

Município de Nelas, enquanto autoridade de transporte competente quanto aos serviços 

públicos de transporte de passageiros municipais. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Presidente? Faça favor. 

O Senhor Presidente da Câmara: 
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- Senhor Presidente da Assembleia. 

Eu, neste ponto em particular, para boa compreensão dos Membros da 

Assembleia Municipal, naturalmente, remeto para os Considerandos do Contrato 

Interadministrativo, que está a folhas 17, dos quais resulta, naturalmente, a natureza, o 

objeto e a finalidade deste Contrato Interadministrativo e coloco-me à disposição dos 

Membros da Assembleia para esclarecer uma, ou outra questão, que resulte pertinente.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra neste ponto? 

Ora, se ninguém quer usar da palavra neste ponto, eu vou pôr à votação e 

pergunto: Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Minuta. 

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.6 – Apreciação e aprovação do Contrato Interadministrativo de 

Delegações de Competências do Município de Nelas na Comunidade Intermunicipal 

Viseu Dão Lafões tocante às atribuições e competências do Município de Nelas, 

enquanto autoridade de transporte competente quanto aos serviços públicos de 

transporte de passageiros municipais, foi posto à discussão, tendo sido autorizada a 

celebração de contrato de delegação de competências de autoridade de transportes na 

Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, nos termos da alínea k), do n.º 1, do 

art.º 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e art.º 10.º do Anexo à Lei 

n.º 52/2015, de 9 de junho, tendo sido aprovado com 22 votos a favor, 0 votos contra e 0 

abstenções, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Passamos ao ponto 2.7 – Apreciação e aprovação do Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências do Município de Nelas para a 

Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão para recolha e transporte de 

resíduos sólidos urbanos indiferenciados no território do Concelho de Nelas. 

Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Presidente? Então, o Senhor 

Presidente e a seguir o Senhor Manuel Fonseca. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Do que se trata, Senhor Presidente da Assembleia e Membros da Assembleia, 

é da regularização de uma situação que, de facto, já ocorre desde a entrada em vigor da 

Lei n.º 75/2013, relativamente à recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos 

indiferenciados. 

Esta delegação de competências nunca tinha sido feita depois da entrada em 

vigor da Lei n.º 75/2013, trata-se, pois, de uma regularização de uma situação que já 

ocorre e vai continuar.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Senhor Deputado Manuel Fonseca, faça 

favor.  

O Senhor Deputado Manuel Fonseca: 

- Ora, muito boa noite Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhor Presidente da Câmara, 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 60 

Senhores Deputados, 

Senhores Vereadores, 

E Ex.m.º Público. 

Esta opção da Câmara demonstra um caminho de privatização, seja qual for o 

cenário, abdicando do controle de qualidade do serviço público. O Município de Nelas 

está apenas a concessionar a recolha por um período limitado de tempo à Associação de 

Municípios da Região do Planalto Beirão, agremiação que tem funcionado como 

entreposto público para chorudos negócios privados, nos domínios da distribuição de 

água e da recolha do lixo. 

O PCP é frontalmente contra a alienação do serviço público de recolha do lixo, 

por razões ideológicas sim, por sabermos de prova provada que a lógica de prestação de 

serviço público às populações não se coaduna com os interesses privados, que têm na 

sua génese a procura do lucro sem contemplações com as necessidades dos que servem. 

O que está em causa é a privatização da recolha do lixo, considerado, tal como 

o saneamento e a água, um direito humano. Para quem tem dúvidas do que 

denunciamos, fica o exemplo. Com os mesmos argumentos gratuitos de falta de Pessoal, 

de envelhecimento das condutas e das captações e por-aí-fora, se justificará também, 

mais cedo do que tarde, a privatização da água do Município.   

Tenho dito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado Manuel Fonseca. Mais alguém que usar da 

palavra? Se mais ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota contra? 

Quem se abstém? Uma abstenção. Portanto, aprovado com 21 votos a favor e 1 

abstenção.  

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.7 – Apreciação e aprovação do Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências do Município de Nelas para a Associação de Municípios da 

Região do Planalto Beirão para recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos 

indiferenciados no território do Concelho de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido 

aprovado com 21 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

O ponto 2.8 já foi aprovado na primeira reunião desta sessão.  

E, passamos agora ao primeiro dos dois pontos introduzidos. O ponto 2.9 – 

Aprovação da 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano do ano de 2017. 

Senhor Presidente da Câmara, quer introduzir este ponto? Faça favor. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Então, com a sua permissão, portanto, esta matéria foi aprovado hoje, às 18 

horas, em reunião de Câmara e resulta, o pedido de introdução destes dois pontos, de 

uma necessidade superveniente à realização da primeira sessão da Assembleia 

Municipal de obter do Tribunal de Contas o Visto necessário a começar as obras de 

empreitada da ETAR de Nelas III e do Sistema Intercetor. 

E o Tribunal de Contas, como pode ler-se do ofício que foi distribuído, 

solicitou que fosse feita a reprogramação do financiamento comunitário adequado à real 
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execução física e financeira das obras, sem a qual o financiamento não se encontra 

assegurado e o Visto não poderá ser concedido. 

Portanto, já pedimos, como se vê também pelo documento que foi enviado ao 

PO SEUR um pedido de alteração à reprogramação física e financeira da obra, de 

acordo com o mapa que foi enviado.  

Além disso, uma vez que já transitámos para o exercício económico de 2017 e 

o que tinha sido enviado anteriormente era o início da obra previsível em outubro, era, 

de facto, e como no prazo de execução da obra, no contrato de empreitada que está 

previsto, são 19 meses, portanto, foi repercutir no tempo, ou seja, nos compromissos 

plurianuais, em 2018, um aumento de verba que leva à primeira revisão das Grandes 

Opções do Plano e do PPI nesse sentido.  

Também foi discutido em reunião de Câmara, em rigor manteve-se a verba que 

estava prevista gastar no ano de 2017, que são 2.423.000,00 euros porque havia uma 

série de matérias, particularmente a fiscalização, que não estavam previstas e que depois 

teria que haver um ajustamento orçamental.  

Mas a rubrica é a mesma, que é a construção da ETAR de Nelas III e Sistema 

Intercetor. E por isso, só foi feita a correção dos compromissos plurianuais no ano de 

2018.  

 O Visto do Tribunal de Contas, foi enviado para Visto o contrato em 26 de 

outubro. Já decorreram 28 dias úteis. Já houve um pedido de esclarecimento no início 

de dezembro, que suspende a contagem do prazo, uma série de documentos que foram 

enviados, e, portanto, faltam dois dias úteis para que o Tribunal de Contas emita o 

Visto. 

Por isso é que, sabendo da continuação da Assembleia hoje e da compreensão 

dos Senhores Membros da Assembleia, como foi dos Senhores Vereadores, em agilizar 

todos os documentos que são necessários para que a obra, de facto, comece 

rapidamente, que trazemos aqui esta matéria para celeridade. 

 Neste sentido, pedimos já ao PO SEUR esta reprogramação, que também está 

a correr com caráter de urgência, para ver se no início da semana que vem já 

enviaríamos estes dois documentos, devidamente validados pela Assembleia Municipal, 

para emissão do Visto que, confiamos e sem o qual não se pode, naturalmente, iniciar a 

obra. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Mais alguém quer usar da palavra além do 

Senhor Eng.º José António? Senhor Eng.º José António, faça favor. 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Muito boa noite a todos mais uma vez.  

O que eu continuo a achar, isto vai bradar aos céus, mas eu compreendo, é que 

na mesma Assembleia e reparem, na mesma Assembleia vamos votar as Grandes 

Opções do Plano e vamos votar uma revisão das Grandes Opções do Plano. Isto na 

mesma Assembleia porque ainda não aprovámos ata nenhuma desta Assembleia. 

Senhor Presidente, eu não sei, ou vão-nos passar um atestado de menoridade, 

ou vão achar que isto aqui que deve ser algo de outro mundo porque numa mesma 

Assembleia em que discutimos e aprovamos as Grandes Opções do Plano e Orçamento 

de 2017, já estamos a aprovar a alteração, uma revisão às Grandes Opções do Plano, 
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vão-nos perguntar assim: Então, porque é que elas não foram feitas antes da aprovação 

das Grandes Opções do Plano, atendendo que estamos na mesma Assembleia? 

Esta é uma pergunta muito legítima. Eu, se estivesse do lado de lá, que não sei 

o que se passa aqui, seria aquilo que perguntava. Então, quer dizer, vão as Grandes 

Opções do Plano a votação e não pode ser feita uma emenda no momento?  

Eu gostava de ser esclarecido sobre isso porque, realmente, não é obstaculizar. 

Compreendo a necessidade da Câmara aprovar isto tudo. Agora, é salvaguardar a 

posição de todos os Membros desta Assembleia, porque já na última Assembleia 

Extraordinária o Senhor Presidente achou que era continuidade. Não podia ser. Mas é da 

sua responsabilidade, porque era uma nova Assembleia, nunca uma continuidade da 

mesma, porque o ponto não podia ser discutido na primeira, e agora estamos a discutir o 

mesmo ponto na mesma Assembleia, peço perdão, mas eu acho e descarrego toda a 

responsabilidade do ato na pessoa do Senhor Presidente da Assembleia. 

Eu votarei em consciência, mas não compreendo que na mesma Assembleia se 

façam duas coisas deste modo.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Mais alguém quer usar da palavra?  

Ora, ser mais ninguém quer usar da palavra, eu recebi agora aqui na Mesa um 

protesto do Senhor Deputado Rui Costa, que passo a ler e diz: 

Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas 

Considerando que: 

- Estamos no meio de uma reunião e não no início de uma nova reunião, alguns 

dos Membros desta Assembleia que estiveram na 1.ª parte desta reunião e hoje se 

encontram ausentes, não tiveram conhecimento da introdução de novos pontos, estão 

inibidos de se manifestarem sobre esses pontos. 

Desta forma protesto sobre a introdução destes novos pontos, pedindo desta 

forma de protesto, a retirada desses pontos, lembrando a V.ª Ex.ª que está a propor um 

ponto que é a retificação a um ponto debatido no início da reunião anterior, que é a 

mesma de hoje.  

Portanto, dei entrada a este requerimento, ou proposta de retirar os pontos, mas 

os pontos já foram aprovados pela Assembleia e, portanto, vamos continuar com eles 

sob o protesto do Senhor Deputado Rui Costa. 

Portanto, continuando o ponto, pergunto: Quem quer usar mais da palavra? Se 

mais ninguém quer usar da palavra vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se 

abstém? Seis abstenções. O Senhor Deputado Rui Costa ausentou-se. Seis abstenções e 

quinze votos a favor e ausentou-se o Senhor Deputado Rui Costa.  

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.9 – Aprovação da 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano do ano 

de 2017, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 15 votos a favor, 0 votos 

contra e 6 abstenções. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 
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E, passamos ao 2.10 - Aprovação dos compromissos plurianuais decorrentes 

da reprogramação financeira das empreitadas: “Construção da ETAR de Nelas III e 

Sistema Intercetor – Construção da ETAR de Nelas III” e “Construção da ETAR de 

Nelas III e Sistema Intercetor – Construção do Sistema Intercetor”. 

Pergunto: quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Deputado José 

António, faça favor. 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Boa noite, mais uma vez. 

Atendendo que não tive tempo de analisar o ponto em questão, pedia, se 

possível, ao Senhor Presidente de Câmara que nos desse um esclarecimento sobre o 

mesmo porque, efetivamente, não li uma vírgula sobre isso. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente acede ao pedido do 

Senhor Deputado? Faça favor então de esclarecer. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Este ponto é aqui colocado à cautela. Portanto, foi discutido nos Serviços se a 

mera revisão das Grandes Opções do Plano onde se já insere uma alteração dos 

compromissos plurianuais se dispensaria este ponto.  

À cautela e uma vez que há uma alteração, de facto, de compromissos 

plurianuais decorrentes da reprogramação financeira de uma obra municipal, achámos 

mais prudente obter um voto expresso da Assembleia Municipal no sentido de aceitar 

que a Câmara assuma, de facto, esses compromissos plurianuais que acabaram de ser 

alterados no ponto anterior. Só por essa razão. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Mais alguma intervenção?  

Ora, se mais ninguém quer intervir, eu ponho à votação e pergunto: Quem vota 

contra? Quem se abstém? Cinco abstenções. Portanto, dezasseis votos a favor.  

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Ana Mafalda Rodrigues Lopes: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.10 - Aprovação dos compromissos plurianuais decorrentes da 

reprogramação financeira das empreitadas: “Construção da ETAR de Nelas III e 

Sistema Intercetor – Construção da ETAR de Nelas III” e “Construção da ETAR de 

Nelas III e Sistema Intercetor – Construção do Sistema Intercetor”, foi posto à 

discussão, tendo sido aprovado com 16 votos a favor, 0 votos contra e 5 abstenções.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a minuta? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 

Chegamos, assim, ao fim do Período da Ordem do Dia. Declaro aberta a sessão 

ao Público e pergunto, se alguém se quer pronunciar neste ponto? 

Ora, se informar que não se podem pronunciar sobre nada que tenha sido 

discutido nesta Assembleia. Poderão dar sugestões, ou pedir esclarecimentos. A 

intervenção tem o limite máximo de cinco minutos por Cidadão. Senhor Arlindo, faça 

favor. 

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 
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- Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Estimado Público, 

Não esquecendo os Senhores Deputados 

Boa noite a todos. 

Ora, primeiro que tudo, queria deixar aqui um pequeno esclarecimento sobre o 

seguinte: Nós sabemos que, realmente, existem esgotos a céu aberto e já foi dito na 

última Assembleia.  

Mas, esquecemo-nos nós que, por vezes, há esgotos a céu aberto porque a 

Câmara assim o quer. Ou seja, anda-se a gastar dinheiro em construção de muros de 

pedra com passeios onde o atual Presidente da Câmara criticou o anterior Executivo por 

andar a construir muros e passeios. 

Sobre o Orçamento não me vou pronunciar, nem tenho nada que me 

pronunciar. Eu lamento que seja um Orçamento, só tenho a dizer que seja um 

Orçamento péssimo para o nosso Concelho. Ou seja, nós todos sabemos também que 

não há dinheiro para fazer obras, mas todos nós sabemos, aliás, os Senhores Deputados 

sabem melhor do que eu, porque têm documentos, que é gasto aqui em Nelas, na sede 

do Concelho, 80% do Orçamento. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Arlindo, desculpe, está a pronunciar-se sobre um assunto aqui tratado. 

Agradeço que passe esse ponto para a frente e peça esclarecimentos que achar 

convenientes. 

Obrigado.         

 O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

- Ok. Certíssimo. 

Sobre o IMI, que foi uma das grandes bandeiras do atual Executivo baixar o 

IMI. Nós sabemos que não há hipóteses porque o Governo não deixa. Mas o Senhor 

Presidente comprometeu-se no seu mandato a baixar o IMI. 

É isso que eu estou á espera porque eu sou um dos Contribuintes para o IMI.  

Sobre as ETAR,s gostaria de saber se o Senhor Presidente, se no Orçamento, 

porque eu não conheço o Orçamento, se contempla alguma verba para ampliação, ou 

reestruturação da ETAR de Canas de Senhorim, porque a ETAR de Canas de Senhorim, 

como o Senhor Presidente sabe, está super esgotada, ou seja, atualmente, portanto, ou o 

Técnico fez cálculos mal, o caudal que está a entrar na ETAR de Canas de Senhorim é 

muito superior aos cálculos, tem um desvio fora da ETAR, chamo eu o cano de esgoto. 

Portanto, algum caudal não dá entrada na ETAR. Gostaria de saber se há alguma verba 

para, realmente, fazer obras na ETAR de Canas de Senhorim. 

Gostaria também de pedir ao Executivo, ainda hoje lá passei na Rua da Quinta 

da Cale, aquilo está péssimo, péssimo, não se pode transitar. Gostaria, também que, 

realmente, houvesse uma verba para alcatroar essa rua, ou estrada.  

Sobre a Borgstena, gostaria também de saber, que o Executivo me dissesse se, 

realmente, já tem planos para o futuro, ou seja, este Executivo fez o protocolo com o 

Governo, que comprometia-se, não quero jurar, mas abril, maio, que seria resolvido o 

problema da Borgstena. 
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Como a ETAR está atrasada, todos nós sabemos, portanto, gostaria de saber se 

já há alguma coisa na manga para poder ser negociada com o Governo sobre a situação 

da Borgstena. 

Quero aqui também dizer, já fui alertar várias vezes a Câmara, já fiz petição 

aos Serviços da Câmara, continuam a haver obras clandestinas feitas em passeios e ruas 

públicas.  

A Câmara sabe, os Serviços sabem e o Presidente da Junta de Canas de 

Senhorim sabe também. Nada têm feito. 

Para mostrara ao Senhor Presidente da Câmara e para mostrar a todos vocês, eu 

não sou, nem nunca fui contra o Senhor Presidente da Câmara. Eu vou-lhe dar um dado 

concreto que ele sabe tão bem como eu. Uma das minhas propostas, ou sugestões, que 

eu dei à Câmara, na reunião da Câmara, era que as Piscinas abrissem gratuitamente para 

os nossos jovens e numa reunião que eu tive com o Senhor Presidente ele justificou o 

motivo que não abria essas mesmas Piscinas.  

Não vou aqui dizer, nem direi em lado nenhum, porque poderia pôr em causa a 

integração física do Senhor Presidente. 

Boa noite e Bom Ano a toda a gente.    

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Arlindo. Faz favor. Depois quando chegar diga o 

nome faz favor, está bem? Para ficar gravado. 

O Senhor José Abrantes: 

- Boa noite a todos e a todas. 

Eu tinha só um pedido de esclarecimento que é.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Esse barrete não se coaduna muito com o Órgão onde está. 

O Senhor José Abrantes: 

- Eu não sei qual era a indumentária, peço desculpa por isso.  

Seja como for, a minha questão e peço desculpa se estou a pedir algum 

esclarecimento que, entretanto, já foi feito, tem a ver com as contrapartidas pela não 

construção da Barragem de Girabolhos e o que eu gostaria se saber era qual o motivo 

porque Canas de Senhorim e Vilar Seco, as Freguesias, não foram contempladas com 

esse Orçamento, ou se foram, não foi com uma obra substancial, quero eu dizer. 

Era só isso. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor José Abrantes. Ora, uma vez que mais ninguém está 

inscrito no Período aberto ao Público, vou dar a palavra ao Senhor Presidente se 

entender dar alguns esclarecimentos. Faça favor. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Pois, com todo o gosto.  

Relativamente à ETAR de Canas de Senhorim, ela, como o Senhor Arlindo 

sabe, mercê de anos e anos de inexistência de ETAR e também, em muitas ruas de 

Canas de Senhorim, da inexistência de águas pluviais, há muitas águas pluviais em 

Canas de Senhorim ligadas ao sistema de esgotos e, portanto, isso faz chegar à ETAR 

um caudal que dificulta o tratamento para o qual a ETAR está dimensionada. 
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Vamos tentar fazer uma intervenção, por acaso, ainda hoje o Senhor Presidente 

da Junta e Técnicos do Município andaram a analisar a possibilidade de se desviar todo 

o caudal das águas pluviais das Lameiras para a Zona Industrial da Ribeirinha. 

Estamos a pedir um orçamento a empresas para pôr águas pluviais desde o alto 

dos Correios e desviá-las também, naquela zona das Lameiras, para a Zona Industrial da 

Ribeirinha. E uma das questões que vai ser discutida na próxima sexta-feira em Lisboa, 

numa reunião, no PO SEUR, que é agora o Programa Operacional que trata dessas 

coisas do Ciclo Urbano da Água, é a possibilidade de construirmos uma nova ETAR na 

Zona Industrial da Ribeirinha. 

Como sabe, vai abrir um Aviso dirigido ao Município de Nelas na sequência 

das negociações em que participei e depois acabámos todos por participar também na 

Câmara, vai abrir um Aviso específico de 1,5 milhões de euros FEDER, portanto, de um 

volume de obra de 1.700.000,00 euros, à volta disso, para projetos no Ciclo Urbano da 

Água em que o Executivo estava a pensar meter uma ETAR na Zona Industrial da 

Ribeirinha que abrangesse a Ribeirinha, que abrangesse a parte Nascente de Canas de 

Senhorim, incluindo as Lameiras e que abrangesse também Vale de Madeiros. Temos a 

ETAR orçada em 800.000,00 euros. 

Portanto, vamos fazer isso sabendo que é verdade, que a ETAR está 

acompanhada por uma empresa e que ainda ontem, ou anteontem, o Senhor Presidente 

da Junta me contactou e imediatamente interveio essa empresa. Portanto, estamos a 

afinar, aquilo está num período de garantia ainda, há pequenas afinações a fazer e, 

portanto, está prevista esse desvio de Canas de Senhorim porque há ali um problema, 

quer de águas pluviais, quer de esgotos, com origem nas Lameiras, ali naqueles prédios 

que foram ali construídos e, portanto, que só se resolverá com uma nova ETAR na Zona 

Industrial da Ribeirinha, que também se justifica em função do crescimento industrial 

da própria Zona Industrial, para onde vai agora em janeiro instalar-se a Covercar, que 

prevê também meter ali, em permanência, 80 a 100 pessoas.     

A ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor estamos à espera do Visto do 

Tribunal de Contas. A Câmara Municipal tem uma licença de descarga na Ribeira da 

Pantanha até abril de 2017. Já pedimos a renovação da licença. Essa licença estava 

condicionada a uma série de requisitos, entre os quais, alguns investimentos que a 

Borgstena estava obrigada a fazer e o acompanhamento por parte da Câmara e algumas 

medidas no curso da própria Ribeira da Pantanha, foi colocada anti-espuma, foi 

colocado anti-cheiro, foi feito um up grade da ETAR na Borgstena e foi estabelecido 

como limiar, como limite máximo, uma série de indicadores de valores limites de 

emissão de poluição, que tinham que ser atingidos progressivamente em função dessas 

obras que a Borgstena iria fazer também na ETAR. 

Tem havido uma reunião mensal entre a Câmara Municipal e a Borgstena. A 

última reunião mensal que houve foi na quarta-feira. Posso dizer-lhe que esse processo 

está também a ser acompanhado pelo DIAP de Viseu, portanto, pelo Ministério Público. 

E todos os indicadores que temos, as análises da empresa, e as análises 24 horas que a 

Câmara faz, confirmam que os valores andam muito próximos, alguns já abaixo 

daqueles que foram estabelecidos como meta intermédia. 

O valor do CQO, que é a Carência Química de Oxigénio, que a meta era 500, 

anda sempre ali entre os 500 e os 600, portanto, é um processo que está a ser 

acompanhado pela Câmara, está a ser acompanhado pela APA, está a ser acompanhado 
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pela IPAMOGT, a Inspeção do Ambiente e está a ser acompanhado pelo Ministério do 

Ambiente.  

Não temos outra alternativa, para conciliar o emprego e conciliar também a 

questão ambiental, senão pedir uma prorrogação provisória que nos foi passada e que a 

APA, naturalmente, vai conceder, ou não, espero eu que conceda, eventualmente, 

apertando os critérios dos valores limites de emissão no sentido de, se for emitido o 

Visto e por isso a urgência, as obras começam e, portanto, começando em fevereiro, 

como queremos que aconteçam, serão 19 meses até que comece em funcionamento a 

ETAR de Nelas III, que trata os efluentes da ETAR interna que a Borgstena tem.  

Portanto, a Borgstena já trata os seus efluentes. Não os trata é com um nível 

que os valores limites de emissão da rede pública que, por exemplo, o CQO é 125, não 

chegam a esses valores. Portanto, estamos a acompanhar. Temos o problema em 

resolução e em vista e, portanto, era conta disto que eu queria dar-lhe. 

Obras clandestinas em passeios e em ruas públicas, já disse ao Senhor Arlindo 

uma vez e reafirmo, da forma que entender, ou por quem entender, faça chegar esses 

factos ao conhecimento da Câmara Municipal, que eu tenho obrigação, se me disser 

onde é, quem foi e em que situação, de mandar a Fiscalização verificar. 

Uma vez o Senhor Arlindo fez uma comunicação, eu mandeu a Fiscalização 

verificar e o que resultou daí é que, de facto, no Bairro dos Engenheiros, em Canas de 

Senhorim, no Bairro dos Mineiros, houve ocupação de espaço que foi devidamente 

licenciado, que alterou um bocadinho a estrutura até arquitetónica das casas antigas, 

mas sobre direitos adquiridos não podemos fazer nada. Daí que, não me impute o 

conhecimento de que existem obras ilegais, ou que estejam a ser feitas em terrenos 

públicos, ou em praças públicas. 

Na Câmara, em 3 anos, são dezenas os processos de contraordenação que 

foram movidos, muitos já estão concluídos, outros estão em andamento, relativamente a 

obras ilegais. Portanto, denuncie essa situação. Agora, se me disser a situação concreta 

que é, ou o Senhor Presidente da Junta, se identificar. Preferia que identificasse na 

Câmara Municipal para pôs os Serviços que, seguramente, não hei-de ser eu que vou lá 

ver, nem fiscalizar, hão-de ser os Serviços da Câmara que têm a obrigação de fazer 

cumprir as leis urbanísticas. 

O Senhor José Abrantes, relativamente às contrapartidas da Barragem de 

Girabolhos, a Barragem de Girabolhos, não vou repetir a história do que aconteceu 

relativamente às contrapartidas da Barragem de Girabolhos e de se algum desencontro 

que aconteceu entre o Presidente da Câmara e a Câmara, como Órgão, mas o facto é que 

acabámos por chegar em Câmara de aprovar um protocolo entre a Hidromondego e o 

Município de Nelas e aprovar também, depois de uma negociação que envolveu o 

auxílio também do Senhor Presidente da Junta de Senhorim, uma lista de obras que foi 

aprovada e em que, de facto, não consta, diretamente, Vilar Seco, se bem que não é 

verdade que não conste Canas de Senhorim, porque em Canas de Senhorim vai ser 

agora esta semana feita a consignação de uma empreitada de 125.000,00 euros de 

recuperação das fossas, entre as quais as três da Póvoa de Santo António e também as 

de Vale de Madeiros. 

Vilar Seco, qual foi o critério que eu, no entendimento da Câmara, não no meu, 

mas no entendimento da Câmara tendo ido um bocadinho para além do mandato que me 

teria sido atribuído, no meu entendimento era essa a minha convicção, o que é que foi 
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estabelecido em teros de obra em ternos da contrapartida de Girabolhos? Tudo aquilo 

que era absolutamente prioritário. 

Foi, desde logo, a reparação da rede viária, principalmente, a danificada em 

Senhorim, que era a estrada entre São João do Monte e a Póvoa dos Luzianes. Há uma 

obra que toda a gente clama e que é vai dar a um Centro Económico importante, que é 

as Caldas da Felgueira e que estava em estado degradado, em muito mau estado há 

anos, que é aquela marginal do Mondego, E.N. n.º 231 – Caldas da Felgueira. 

Depois havia a área social, que era necessário começar a tratar na Freguesia de 

Senhorim e, portanto, foram feitos investimentos por parte da Câmara para garantir 

acessibilidades àquilo que a Câmara anterior tinha adquirido para ser uma oferta social. 

E, portanto, foi colocado uma verba, estamos a falar de 1,5 milhões de euros, que pode 

chegar um pouco mais acima, e, portanto, foram colocados cento e poucos mil euros 

para dar início à obra na perspetiva de que abra um Aviso na área social para 

complementar essa oferta social em Senhorim, que não existe e também uma oferta 

social de menor dimensão na Vila.  

Foi atacado o problema ambiental das fossas porque foi feito um estudo no 

Concelho de que ETAR,s é que nós precisávamos. E a nível de ETAR,s foi feito um 

estudo que implicava que, para tratar os efluentes de Senhorim, era preciso construir 

uma ETAR que custava mais de 2 milhões de euros. 

Portanto, Senhorim é uma Freguesia que tem 13 povoados, 13 localidades e foi 

consensualizado pelos Técnicos que em aglomerados até 100 pessoas, 200 pessoas, 300 

pessoas, fossas que sendo acompanhadas, requalificadas, funcionariam e, portanto, 

avançámos para essa questão das fossas. 

O que é que foi feito depois? Tentar espalhar o benefício das contrapartidas de 

Girabolhos a todo o Concelho. E, concluir obras que foram começadas e que são 

também obras absolutamente estruturais no Concelho. 

A Rua da Soma é uma obra absolutamente estrutural para Santar para poder 

desviar o trânsito pesado do centro de Santar, da frente da Casa de Santar, da Magnólia, 

e etc., porque também há projetos privados para ali e que também demandam isso e que 

se crie uma circular para Santar. 

Portanto, a Rua da Soma já está infraestruturada. A Câmara anterior abriu a 

Rua da Soma e infraestruturou-a. Temos que a pavimentar e colocar passeios.     

Existe outra obra, que foi aberta há 10 anos e que tem uma grande circulação e 

é um grande constrangimento na Aguieira, que é a Variante da Aguieira. Portanto, 

vimos aqui também uma oportunidade de criar uma circular à Aguieira e é uma obra em 

direção a Beijós e etc., que também poderá fazer dinamizar a economia. 

Existe uma grande injustiça na Lapa do Lobo que há para aí mais de uma 

dezena de moradores na Rua do Castelão que não têm esgotos, não sei se têm água e 

andam a deitar lá tout-venant há 20 anos.  

E existe uma estrada, que também foi aberta no mandato anterior, que é a 

primeira fase da ligação Moreira – Nelas e que também tem que ter alguma 

continuidade.  

E foram estas as prioridades depois considerando também as zonas industriais 

em áreas em que há atividade industrial e os industriais, os empresários, estão a passar 

por terra.  

Estava previsto também haver um investimento, ao nível industrial, em Canas 

de Senhorim, mas como a Covercar, que vai fornecer a Auto Europa, acelerou a 
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requalificação da Zona Industrial da Ribeirinha e onde gastámos, só na rede viária, mais 

de 160.000,00 euros, saiu das contrapartidas de Girabolhos porque o Orçamento 

suportou isso.  

Mas, lá em baixo na zona do Ecocentro, a QBeiras, que vai do Lagar do Azeite 

até à QBeiras e aquela parte Nascente da Faurécia onde estão a construir agora duas 

empresas, uma empresa que vinha também já do mandato anterior, que é a Bioramos, e 

agora uma empresa de transportes, aquilo também precisa de ser infraestruturado e 

pavimentado. E foi isso que foi considerado prioritário. 

Em Vilar Seco o que é que é absolutamente prioritário? O que nós 

consideramos prioritário para Vilar Seco e falámos com a Junta de Freguesia. Estas 

questões também foram faladas com os Senhores Presidentes de Junta, também, 

incluindo, com o de Canas de Senhorim, incluindo com o de Nelas. 

Quer dizer, a grande obra que existe em Nelas das contrapartidas de 

Girabolhos, só se considerarmos que é, ou o melhoramento nas zonas industriais, ou a 

ligação da E.N. n.º 231 às Caldas da Felgueira, porque em Nelas, Nelas, também não há 

contrapartidas de Girabolhos. Só há nas zonas industriais e há lá em baixo. Portanto, 

podemos dizer é que não há em Nelas, em Canas de Senhorim e em Vilar Seco, diretas. 

O que é que é prioritário para Vilar Seco? Prioritário para Vilar Seco é 

aumentar o cemitério. É construir uma ETAR. Requalificar a Escola Primária. Isso é 

que é prioritário para Vilar Seco. Portanto, nós temos no Pacto Viseu Dão Lafões a 

possibilidade de requalificar três Escolas Primárias e está no Orçamento a 

requalificação da Escola Primária de Vilar Seco.  

Nós temos candidatado no Aviso que fechou em julho uma ETAR para Vilar 

Seco e temos a ETAR aprovada e vai ser construída. Temos já um talhão novo no 

cemitério de Vilar Seco porque ele estava completamente, quando o recebemos há 3 

anos, já além dos covais disponíveis por idade e por posse das Famílias, não havia 

covais disponíveis e o Senhor Luzio não dormia no dia em que morria alguém em Vilar 

Seco. Portanto, tudo isso está em andamento. 

Agora, tivemos que ainda nos 1,5 milhões de euros a 2 milhões de euros, 

naturalmente reforçar a componente de Senhorim com a pavimentação da estrada de 

Vila Ruiva a São João do Monte e a Rua dos Barreiros. 

Portanto, aquele caderno de obras não está fechado porque está lá também 

previsto que aquilo, naturalmente, é um balanceamento de obras que podem chegar aos 

2 milhões de euros. Estamos à espera da dedutabilidade, ou não, do IVA e dos trabalhos 

da DIA, da Declaração de Impacto Ambiental. Portanto, o critério foi este.  

Porque é que em Vilar Seco não há uma obra? Porque as obras, por mim 

consideradas prioritárias, estão em andamento e que são aquelas que eu referenciei e, 

portanto, tem que se fazer o maior esforço ao Orçamento, tem que se fazer nos 

Orçamentos futuros. O Senhor Presidente da Junta tem estado atento a isso, 

naturalmente. 

Agora, a explicação é tão simples como esta. Não houve intuito nenhum, nem 

eu, porque é que eu teria intenção de excluir Nelas, Canas de Senhorim e Vilar Seco? 

Não, porque o cobertor é estreito e foi necessário reparti-lo, sendo certo que quem 

poderia e tem grande peso político, poderia ser Canas de Senhorim que podia ter grande 

capital de queixa, mas a Junta de Canas de Senhorim compreende perfeitamente que, 

fruto dos investimentos que foram feitos em Canas de Senhorim nestes últimos 3 anos e 

que passam os 2 milhões de euros, fruto da pressão que foi posta sobre a Câmara, quer 
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na ETAR, quer na Zona Industrial, quer depois em tudo a montante da ETAR, também 

compreendem que não houvesse lá um investimento. 

Agora, que todas estas obras, estou de consciência tranquila e a Câmara as 

aprovou no sentido de serem investimentos absolutamente prioritários, redistribuídos 

pelo Concelho, posso dizer-lhe que Vilar Seco, pronto, acaba por beneficiar se houver 

investimento nas zonas industriais, maior acessibilidade no Concelho, preocupações 

ambientais. Portanto, é isso. Não creio que se justifique uma alteração do protocolo de 

Girabolhos para contemplar Vilar Seco. 

O que é preciso, efetivamente, é que no protocolo está lá isso escrito, é que as 

obras sejam concretizadas durante o ano 2017. Se elas não forem concretizadas em 2017 

perdem-se. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. O Senhor Arlindo queria usar da palavra, 

mas é algum esclarecimento? Então vá, mas seja muito breve, meio minuto e já está a 

contar. 

O Senhor Arlindo Rodrigues Duarte: 

- É só para dizer uma simples coisa.  

Não é verdade aquilo que o Senhor Presidente disse porque já foi feita uma 

exposição à Câmara sobre os alpendres, com fotografias e tudo. Já houve uma resposta 

dessa exposição onde o Técnico da Câmara, o Despacho é feito pelo Senhor Presidente, 

mas quem dá o parecer é o Técnico, chama o alpendre de madeira diz que é um alpendre 

metálico. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Arlindo. Ora, uma vez que não há mais ninguém 

inscrito. Senhor José Abrantes, quer usar da palavra também? Pedia-lhe que fosse breve. 

Obrigado. 

O Senhor José Abrantes: 

- Era só para dizer que desde já agradeço o esclarecimento e concordo com 

tudo, ou com quase tudo aquilo que disse e acha que, realmente, essas obras serão 

necessárias. 

Eu só não posso concordar é que estamos a falar de um “Orçamento” que não 

estaria dentro do Orçamento Municipal, é algo extra, é como um pai que tem um 

trabalho e depois recebe ao fim do mês algo extra e que depois tem que distribuir por 

todos os seus filhos, digo eu, quando chega a casa.  

Claro que essa distribuição também deve ser feita conforme as necessidades de 

cada um e aí compreendo aquele critério que me falou que foi a urgência. Aí 

compreendo. Mas também acho que todos deveriam ser contemplados. Essa é a minha 

opinião.  

Era só isso. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor José Abrantes. Era só, antes de terminar a sessão, 

informar que o Senhor Deputado Rui Costa retomou os trabalhos da sessão antes do 

Período do Público. 
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Portanto, chegamos, assim, ao fim dessa segunda reunião da sessão de 28 de 

dezembro. 

Muito obrigado a todos. Boa note e um Bom Ano.  

   

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: 

 

Secretária: 

 


