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SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

ATA 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 – Tomada de posse dos novos elementos do Conselho Municipal de 

Segurança; 

1.2 – Discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 22 de dezembro de 

2015;  

1.3 - Leitura do Expediente; 

1.4 - 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 da proposta de alteração à Tabela de Taxas e Fundamentação 

Económica e Financeira;   

2.3 – Aprovação do projeto de Regulamento de Incentivo ao Comércio 

Tradicional;  

2.4 – Aprovação do projeto de Regulamento da Universidade Sénior de Nelas;   

2.5 - 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;   

2.6 - Apreciação do Relatório de acompanhamento do Plano de Ajustamento 

Financeiro referente ao ano de 2015;  

2.7 - Declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso em 31/12/2015 – 

Conhecimento;  

2.8 - Declaração dos compromissos plurianuais em 31/12/2015 – 

Conhecimento;    

2.9 - Direção Geral das Autarquias Locais – Apuramento do endividamento 

municipal em 31-12-2014. Excesso face aos limites definidos no artigo 52.º, da Lei n.º 

73/2013, para o mesmo ano. – Conhecimento; 

2.10 - Apreciação do Relatório de avaliação da atividade da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Nelas do ano de 2015; 

2.11 – Designação de 2 Munícipes para a composição da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia, Eng.º António Manuel Borges dos Santos: 

- Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 
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Exmo. Público. 

Muito boa noite. 

Vamos dar início a esta sessão, quando são vinte e uma horas e dezasseis 

minutos, e começamos com a chamada dos Senhores Deputados.  

(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: Liliana Silva Pinto, José Fernandes da Costa, Alexandra Sofia 

da Costa Pinto e Jorge Manuel Tavares Abreu. Estão a faltar 4 e estão presentes 24. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia:  

- Vamos iniciar o Período de Antes da Ordem do Dia com a tomada de posse 

dos novos elementos do Conselho Municipal de Segurança. 
 

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

TOMADA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

QUADRIÉNIO 2013-2017 

A Lei nº 106/2015, de 25 de agosto, que procede à 1.ª alteração da Lei nº 

33/98 de 18 de julho, que criou os conselhos municipais de segurança, sendo que este 

conselho é uma entidade de âmbito municipal com funções de natureza consultiva, de 

articulação, informação e cooperação, tendo como objetivos principais: 

a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de 

segurança na área do Município, através da consulta entre todas as entidade que o 

constituem; 

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

segurança dos cidadãos no respetivo Município e participar em ações de prevenção; 

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

exclusão social do Município; 

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

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

e) Proceder à avaliação dos dados relativos ao crime de violência doméstica e, 

tendo em conta os diversos instrumentos nacionais para o seu combate, nomeadamente 

os Planos Nacionais de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género - 

2014-2017, apresentar propostas de ações que contribuam para a prevenção e 

diminuição deste crime; 

f) Avaliar os números da sinistralidade rodoviária e, tendo em conta a 

estratégia nacional de segurança rodoviária, formular propostas para a realização de 

ações que possam contribuir para a redução dos números de acidentes rodoviários no 

município. 

Assim, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, 

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

Assembleia Municipal de Nelas, marcada para esse dia, nos termos do artigo 5º, alíneas 

k e l, da Lei nº 106/2015 de 25 de agosto que procede à 1º alteração da Lei nº 33/98 de 
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18 de julho, tomaram posse os Membros do Conselho Municipal de Segurança de 

Nelas, conforme a seguir se indica:  

- Maria do Carmo Henrique Dinis - Conselheira para Assuntos da Igualdade; 

- Cecília Maria Almeida da Silva - Representante da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens; 

- Maria Augusta Larcher Nunes Abranches Monteiro - Representante da Área 

da Saúde do Concelho;  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Seguiam-se os Comandantes dos Postos da GNR de Nelas e de Canas de 

Senhorim, como decidido na última Assembleia, mas o Comandante de Destacamento, 

que já faz parte do Conselho, informou que toda a participação da GNR é canalizada no 

Comando. Portanto, estes dois elementos não vão tomar posse.  

Antes de passarmos à discussão e votação da ata, queria propor à Assembleia a 

introdução de um novo ponto, a pedido da CPCJ de Nelas. A CPCJ esgotou os 

elementos que nós indicámos e precisam, com urgência de, pelo menos, dois elementos.  

Portanto, pedia para introduzir o ponto 2.11, que é: 

 - Designação de 2 Munícipes para a composição da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens do Concelho de Nelas.  

Alguém se opõe a que este ponto seja introduzido? Se ninguém se opõe, a 

Ordem de Trabalhos tem mais um ponto, que é 2.11.  

Passamos à discussão e aprovação da ata da sessão ordinária de 22 de 

dezembro de 2015. Quem quer usar da palavra neste ponto?  

Uma vez que ninguém quer usar da palavra, passo à votação. Quem vota 

contra? Quem se abstém? Quatro abstenções e vinte votos a favor.    

A ata foi aprovada com 20 votos a favor e 4 abstenções de deputados que não 

estiveram na última sessão.  

Leitura do Expediente. Como habitualmente escuso-me de ler o expediente 

uma vez que foi enviado a todos os Senhores Deputados, a não ser que alguém necessite 

de algum esclarecimento.  
 

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

 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 

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

ordinária de 09/12/2015; extraordinária de 23/12/2015; e ordinárias de 30/12/2015 e 

13/01/2016;   

- Postal de Boas Festas da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim; 

- Embaixador de França, em Portugal – Agradece a moção aprovada pela 

Assembleia Municipal de Nelas;  

- Chefe de Gabinete do Senhor Primeiro-Ministro – Acusa receção de moção;  

- Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do CDS-PP, da Assembleia da 

República – Acusa receção de ofício enviado por esta Assembleia Municipal;   
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- Direção-Geral das Autarquias Locais – Apuramento do endividamento 

municipal em 31-12-2014. Excesso face aos limites definidos no artigo 52.º, da Lei n.º 

73/2013, para o mesmo ano. Audiência prévia nos termos do artigo 121.º, do CPA;  

- E-mail da CPCJ de Nelas – Envio do Relatório Anual de Atividades da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas;  

- Sociedade Musical 2 de Fevereiro - Banda de Santar – Convite para estar 

presente na comemoração do 124.º aniversário, dia 14 de fevereiro de 2016;  

- Ofício n.º 1176, datado de 16 de fevereiro de 2016, da Câmara Municipal de 

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

 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

 

- Ofício n.º 17/15, datado de 23 de dezembro de 2015, enviado ao Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas, dando conhecimento das 

deliberações tomadas na Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada em 22 

de dezembro de 2015; 

- Ofício n.º 01/16, datado de 08 de janeiro de 2016, enviado ao Senhor 

Embaixador de França em Portugal, enviando um Voto de Pesar; 

- Ofício n.º 02/16, datado de 08 de janeiro de 2016, enviado aos Senhores 

Primeiro-Ministro e Presidente da ANACOM, enviando uma Moção; 

- Ofício n.º 03/16, datado de 08 de janeiro de 2016, enviado aos Senhores 

Presidentes dos Grupos Parlamentares, da Assembleia da República, do Partido 

Socialista, CDS-PP, Partido Social Democrata; Bloco de Esquerda; PAN e Partido 

Comunista Português, enviando uma Moção; 

- Ofício n.º 04/16, datado de 08 de janeiro de 2016, enviado ao Senhor 

Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, enviando uma Moção; 

- Ofício n.º 05/16, datado de 16 de fevereiro de 2016, enviado aos Senhores 

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

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ponto 1.4. - Assuntos diversos dos da “Ordem do Dia”, de interesse para o 

Município.  

Encontra-se inscrita a Senhora Deputada Maria Isabel Matias. Mais alguém 

quer usar da palavra? Inscreveram-se: Manuel Fonseca, Pedro Moreira, Hernâni 

Marques, José António. Havendo cinco inscrições, correspondem seis minutos para 

cada uma. Agradecia que não ultrapassassem este tempo. Muito obrigado. 

Senhora Deputada Maria Isabel Matias, faça favor de usar da palavra.  

 

A Senhora Deputada Maria Isabel Matias: 

- Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, 

Minhas Senhoras e meus Senhores.  

Eu venho aqui hoje para ler apenas um agradecimento.  
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“Santar Garden Village” 

No dia 12 deste mês foi apresentado na Casa de Santar o projeto “Santar 

Garden Village”, cujo promotor é o Senhor Dr. José Luís Vasconcelos e Sousa, tendo 

em mente o aproveitamento da sua propriedade, sobejamente conhecida em todo o país 

e até no estrangeiro, mas cujo interesse se direciona não só para o enriquecimento de 

Santar e terras de Senhorim, mas tendo também como primeira prioridade, a 

conservação do património riquíssimo que a nobre e antiga Vila de Santar possui. 

Este projeto reveste-se da maior relevância uma vez que o Dr. Vasconcelos e 

Sousa, herdeiro da Casa de Santar, teve a preocupação de convidar, para fazerem parte 

do mesmo, todos os detentores de riqueza histórica, como por exemplo, o Paço dos 

Cunhas, a Casa das Fidalgas, hoje Casa de Bragança, os Linhares, a Casa da Magnólia, 

etc. e outros se irão juntar a este projeto.  

Todos nós sabemos que Santar, apesar de apelidada de a “Joia da Coroa” do 

nosso Concelho, não tem, contudo, merecido da parte das entidades oficiais, a atenção 

que, independentemente deste projeto ora apresentado, lhe cabia e cabe por direito.  

As suas vastas vinhas, os seus solares, a linhagem das Famílias que durante 

séculos por ali passaram cujo património transmitiram aos seus herdeiros e que se vão 

mantendo ao longo dos tempos, a sua beleza natural e tantos outros atributos, que me 

escuso de enumerar pois seria cansativo, começa a vislumbrar um futuro mais próspero 

que espero, não tarde. 

Hoje estou aqui para agradecer a todos aqueles que fazem parte deste 

maravilhoso projeto, pugnar para que o mesmo não feneça durante a sua caminhada que 

irá ser longa. 

Também não posso deixar de agradecer a todos os que tiveram parte ativa e 

muito importante na elaboração da maquete da autoria do Arquiteto Fernando 

Caruncho, à Autarquia que selecionou o projeto aproveitando os fundos de apoio, 

Portugal 2020, e é na pessoa do seu Presidente, Senhor Dr. Borges da Silva, que se 

empenhou pessoalmente na sua seleção e, estou certa, o acompanhará a par e passo com 

interesse, que expresso o meu muito obrigado. 

Santar merece, as suas gentes também, e o Concelho de Nelas irá ficar ainda 

mais rico.” 

Muito obrigada. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Deputada. Senhor Deputado Manuel Fonseca, faça 

favor.  

O Senhor Deputado Manuel Fonseca: 

- Muito boa noite, 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados, 

Exmo. Público. 

Venho aqui com uma pequena intervenção para alertar algumas coisas que 

estão mal no Concelho.  
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Um dos pontos turísticos existentes no Concelho, que são as Termas das 

Caldas da Felgueira, para se lá chegar tem duas estradas que:  

A) A Estrada Municipal de Canas de Senhorim para as Caldas da Felgueira tem 

alguns troços de pisos danificados podendo em alguns sítios dar origem a possíveis 

acidentes. 

B) A Estrada Municipal que liga as Caldas da Felgueira e a Estrada Nacional 

n.º 231, ao longo do Rio Mondego está fechada ao trânsito por causa do mau tempo, 

pelo que perguntamos: para quando o arranjo e a abertura ao trânsito?  

As estradas do Concelho, na sua maior parte, a sua pintura de sinalização de 

bermas e divisão de faixa estão em mau estado e mesmo em algumas já nem existem. 

Para quando a Câmara procederá a esta reparação? 

Congratulamo-nos com a construção e reparação do Polidesportivo das Minas 

da Urgeiriça. 

Falando com alguns jovens foi levantada a questão de ser possível a construção 

de uma pista de skate pois existe mais de uma dezena de jovens que praticam este 

desporto nas ruas da Freguesia. 

Para quando a eliminação da “piscina”, que se forma sempre que chove, junto à 

passadeira da Avenida João XXIII, junto ao Centro de Saúde?  

Para quando a restauração dos sinais de trânsito no Concelho?  

Para quando a requalificação do Bairro da Cerca?  

Tenho ainda uma saudação e uma recomendação, que gostaria que fosse lida 

pela Mesa.  

Tenho dito. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado.  

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

Recomendação 

Considerando que a ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social 

na sua Diretiva n.º 1/2008, de 24 de setembro de 2008, vem esclarecer as dúvidas 

existentes sobre o regime legal relativo à caraterização, à missão e às obrigações que 

impendem sobre as publicações periódicas editadas pela administração regional e local, 

nomeadamente em matéria de pluralismo político. 

Considerando que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, no n.º 8, 

da mesma diretiva, conclui: “Tratando-se de publicações de titularidade pública e 

sujeitos pelo princípio do pluralismo e ao princípio de equilíbrio de tratamento entre as 

várias forças políticas presentes nos órgãos municipais, encontram-se obrigadas a 

veicular a expressão dessas diferentes forças e sensibilidades, e em matérias relativas à 

atividade autárquica (redação dada  por deliberação do Conselho Regulador de 28 de 

setembro de 2011).” 

Considerando, ainda, que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social 

no n.º 8-A, da já citada Diretiva, confirma que: “Os responsáveis das publicações 

periódicas autárquicas, deverão respeitar o princípio de equilíbrio de tratamento entre as 

várias forças políticas presentes nos órgãos municipais, o que poderá consubstanciar-se 
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na criação de espaços editorais dedicados à intervenção dessas mesmas forças. (Artigo 

aditado por deliberação do Conselho Regulador de 28 de setembro de 2011).” 

Assim, a Assembleia Municipal de Nelas, reunida em 26/02/2016, delibera 

recomendar que a Câmara Municipal de Nelas: 

1. No Boletim Municipal seja criado espaço onde a Assembleia Municipal 

publicite os seus trabalhos e, que as forças políticas nela representada possam também 

expressar as suas posições através de artigos de opinião.  

Nelas, 26 de fevereiro de 2016. 

O Eleito pela CDU, Manuel Fonseca. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Quem vota contra a recomendação? Quem se abstém? Aprovada por 

unanimidade. 

 

A Senhora Primeira Secretária: 

Dia Internacional da Mulher – 8 de março 

Um dia incontornável no caminho de uma sociedade justa,  

livre de desigualdades e discriminações 

O Dia Internacional da Mulher transporta para o tempo presente um património 

histórico de luta das mulheres pela sua emancipação, com reivindicações específicas e 

que constitui um fator de enriquecimento de uma luta comum a homens e mulheres pela 

transformação social. Trata-se de uma data histórica, um dia para assinalar uma luta de 

todos os dias. 

Em Portugal percorre-se um caminho de recuperação de rendimentos e de 

direitos, um caminho que importa prosseguir e consolidar e que não dispensa que as 

mulheres se assumam como sujeitos ativos na luta para responder aos problemas mais 

sentidos e pela concretização da igualdade na lei e na vida. 

A Assembleia Municipal de Nelas, reunida no dia 26 de fevereiro, saúda as 

mulheres que vivem neste Concelho e apela a que, com determinação, coragem e 

confiança no futuro, comemorem o Dia Internacional da Mulher, honrando todas e todos 

os que lutam por uma sociedade justa, livre de desigualdades e discriminações. 

Nelas, 26 de fevereiro de 2016. 

O Eleito pela CDU, Manuel Fonseca. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado.  

-Senhor Deputado Pedro Moreira, faça favor de usar da palavra. 

 

O Senhor Deputado Pedro Moreira: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Caros Deputados, 

Estimado Público. 
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O assunto que me traz aqui é um assunto que está na ordem do dia a nível local 

e a nível nacional, que é o tema da agricultura e da revolução que se tem vindo a passar 

desde a entrada do Decreto-Lei que visa a venda e a aplicação dos produtos 

fitofarmacêuticos. Eu posso dizer que refleti bastante antes de tomar a decisão de vir 

aqui porque me punha, a mim próprio, problemas éticos que pudessem ser levantados e 

pudesse ser acusado de juiz em causa própria, ou parte interessada. Mas venho aqui 

numa perspetiva mais de esclarecimento do que de outra coisa.  

E visto que no Concelho e fora dele, tem havido muito ruído em relação a esse 

assunto e até por pessoas com responsabilidades públicas, nos últimos dias, com 

declarações na comunicação social e com algumas notícias pouco claras e pouco 

vantajosas para o pequeno agricultor, é desse tecido que estamos a falar, senti-me na 

obrigação de vir aqui dar o meu contributo a quem se tem manifestado tão 

acerrimamente contra as formações dos agricultores,  tendo em conta não só a letra da 

lei bem como a falta do conhecimento do que se passa e dos produtos, como estão 

disponíveis e que produtos são, é nessa perspetiva que aqui venho. 

Então é assim: a Lei em causa, a Lei n.º 26/2013, começa por dizer no capítulo 

I, artigo 1.º, que a presente lei regula as atividades de distribuição, venda e aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos para uso profissional.  

Ora, e quais são os produtos de uso profissional? Neste momento são todos os 

que havia até 2015, que eram usados pelos agricultores e outros aplicadores. Esses 

produtos passaram a ser de uso profissional.  

Para comprar, adquirir e aplicar esses produtos é preciso ter a formação de 

aplicador. Quem, neste momento, está a dizer que não é necessário fazer a formação 

para adquirir esses produtos por a atividade não ser profissional, não está a prestar um 

bom serviço. A Lei também fala de produtos de aplicação autorizados, de uso não 

profissional. Esses produtos não respondem, de maneira nenhuma, às necessidades dos 

agricultores neste momento, por questões de uso, e por questões até de embalagem, 

porque são produtos que são, para dar um exemplo, um herbicida que era para aplicação 

na vinha, que é um produto concentrado, um produto líquido que daria para cem litros 

de água. Hoje em dia o produto de uso não profissional é um produto que já vem pronto, 

vem diluído e dá para uma aplicação mínima, que não corresponde minimamente às 

necessidades. 

Por isso, podemos discutir, depois as formações e podemos discutir as 

incongruências e as incoerências nesse capítulo. Elas foram definidas pelo Governo, 

pela Lei e pela Direção Geral de Agricultura e Veterinária. Mas quanto a isso são 

questões de opinião. As questões de hoje, e que se devem fazer, é não parar esta 

situação das formações porque é a única maneira das pessoas poderem continuar a tratar 

e continuarem a ter as suas pequenas produções e a sua agricultura de pequena 

dimensão porque a interpretação de profissional, que a Lei inscreve, não é aquela que 

nós temos sobre o uso profissional. 

Muito obrigado.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Deputado Hernâni, faça favor. Tente cumprir, como os anteriores, que 

foram cumpridores.  
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O Senhor Deputado Hernâni Marques: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Caros Colegas, 

Estimado Público. 

Eram duas notas muito breves porque na vida, em tudo, temos que ser práticos 

e essencialmente objetivos. Tal como somos na vida temos que ser aqui. 

Mas é aqui que se tomam notas e que se tomam questões políticas, por vezes de 

uma forma mais acesa, mais clara, ou de uma forma mais empolgada, falando 

abertamente com os nossos corações, mas é aqui que se falam. E é aqui que sempre o 

farei e se o faço na vida, fá-lo-ei sempre aqui.  

Em primeiro lugar uma nota, essencialmente porque o Carnaval passou, para os 

Bairros do nosso Concelho, os quatro Bairros, tanto de Nelas como de Canas de 

Senhorim, porque mais uma vez trouxeram, pelo dinamismo, pela dedicação, pela 

coragem, pelo deixar as suas famílias em casa e virem trabalhar para as Associações, 

saíram à rua, infelizmente, em Nelas, devido às condições climatéricas, não saíram. 

Mas, a eles, às quatro Associações, dar o agradecimento público nesse sentido 

porque a vida associativa do nosso Concelho em si, seja nos carnavais, seja nos 

futebóis, seja em qualquer Associação do Concelho, não é fácil, isto porque é preciso 

estar lá, estar e dar com vontade e entregar-se, deixar as famílias para vir apoiar uma 

causa pública. Daí o meu agradecimento aos quatro Bairros do Concelho por terem 

saído no Carnaval e pelo excelente trabalho que fizeram. 

Também questionar o Senhor Presidente da Câmara quanto à questão da minha 

Freguesia, do cemitério. Penso que o Senhor Presidente tem isso resolvido. Disse aqui 

na Assembleia Municipal em setembro que estava tudo encaminhado no bom sentido 

para aquisição do terreno.  

Questionar o Senhor Presidente como é que está esse processo? Se está 

totalmente resolvido em relação ao terreno da Freguesia de Senhorim. 

Dizer também e para terminar, Senhor Presidente, aproveitando a deixa do meu 

primeiro ponto, o Carnaval: tenha cuidado com esse cilindro à solta porque é perigoso. 

O cilindro é uma máquina muito dura, é pouco versátil e, em política, é perigoso. Tenha 

cuidado quanto a isso. 

Tenho dito. Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. Senhor Deputado José António, faça favor de usar da 

palavra. 

 

O Senhor Deputado José António Pereira: 

- Muito boa noite a todos. 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 
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Senhoras Secretárias, 

Senhores Presidentes de Junta, 

Caros Colegas, 

Estimado Público. 

Mais uma vez, muito boa noite a todos. 

Alguns apontamentos, esclarecimentos, que estamos nesse Período, e é 

importante. 

Começo por dizer ao Senhor Deputado Pedro Moreira que, no meu entender, 

tudo o que seja formação e informação é do mais importante que existe para qualquer 

povo. 

Quanto mais informação houver, melhor podemos trabalhar. Portanto, quando 

se põe em causa a formação temos que pensar que as pessoas precisam de ser mesmo 

formadas e bem informadas.  

Mas não foi isso que me trouxe, foi só para complementar e para dizer também 

aquilo que penso sobre isso. 

Venho cá, essencialmente, porque nestes últimos dias tivemos também 

algumas coisas boas no concelho e que dão bom nome do concelho, além concelhos e 

talvez até a nível nacional. Quero dar os meus parabéns ao ABC e aos seus dirigentes, 

jogadores, associações, e todas as entidades por aí, porque conseguiram mais um título 

distrital, em juniores de uma forma brilhante. 

Também, ainda dentro do ABC, é bom não nos esquecermos que, mais uma 

vez, um dos seus jogadores foi chamado para a Seleção de Juniores de Andebol. Um 

menino do Concelho, João Carlos Ferreira, o que prova que tem havido trabalho. As 

associações estão dinamizadas, estão a trabalhar. 

E não me posso esquecer também do Grupo Desportivo e Recreativo de Canas 

de Senhorim que, a um jogo do fim também consegue subir de escalão, passando para a 

Divisão de Honra, sendo Campeão da Zona Sul, 44 pontos são muitos pontos. Portanto, 

esta parte não poderia deixar passar em claro. 

E, também ao contrário, condenar, porque acabei de ver na Comunicação 

Social que o cemitério de Santar foi vandalizado, roubado. Condenar aqui veemente 

todos esses tipos de crime porque é um crime que nos toca a todos. 

Hoje foi Santar, amanhã pode ser qualquer outro. É triste que ainda aconteça 

dessas coisas, desde roubar jarras, crucifixos, peças em bronze. Portanto, tudo isso tem 

que ser condenável. Digo isto e volto a dizer, tive essa informação por meio da 

Comunicação Social. 

Posto isto, também não poderia deixar de falar sobre algo muito importante que 

são as acessibilidades ao Concelho de Nelas.  

Fiquei muito satisfeito com a informação que recebemos de que vai ser 

requalificada a Linha da Beira Alta. Essa requalificação vai beneficiar-nos ao longo do 

tempo e sobre este ponto queria deixar aqui uma pergunta para o Senhor Presidente de 

Câmara, que não sei se poderá responder, que é, em que posição fica a Estação do 

Caminho-de-ferro de Nelas? 

E porquê essa pergunta? Porque, entretanto, adjacentemente a isso, à 

requalificação da Linha da Beira Alta também se fala que se vai fazer um troço férreo a 

ligar Viseu a Mangualde, também se fala nisso. Se vamos ter uma ligação Viseu – 
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Mangualde, havendo uma requalificação da Linha da Beira Alta, eu temo e espero que 

isto seja infundado, que a Estação de Nelas passe também para um apeadeiro como 

aconteceu a Canas de Senhorim. Tenho muito medo que isso aconteça até porque Nelas, 

dada a sua centralidade, é um polo, é uma estação de excelência para as pessoas de Seia, 

Oliveira do Hospital, Viseu. 

 Portanto, não sei até que ponto é que estamos a acautelar essa deslocalização 

até porque, penso que é extremamente importante começarmos a pensar em defender os 

interesses da estação ferroviária de Nelas, os interesses que ela merece para todos os 

munícipes e para todos aqueles que dela usufruem. 

Também li, e o Senhor Presidente também escreveu algo sobre isso, que é o 

traçado da autoestrada Viseu – Coimbra que, no último Executivo, em que estava o 

Senhor Secretário de Estado Sérgio Monteiro, foi apresentada uma outra proposta. Já 

havia oito interessados privados em participar nesse traçado de autoestrada, que era 

fazer também o troço do IC 37 Viseu – Nelas, passar pelo IC 12, reestruturar o IC 12, 

com ligação a Coimbra.  

Era dos melhores traçados e é dos melhores traçados para dar vida, para 

melhorar as acessibilidades ao Concelho de Nelas. Se conseguíssemos todos os esforços 

que possam ser feitos para esse traçado avançar, era do melhor, porque tínhamos uma 

acessibilidade ímpar. Passávamos a ter uma maior oferta e uma maior procura até a 

nível industrial porque as acessibilidades marcam muito as políticas.  

Com a autoestrada aqui e a ligação de Nelas a Viseu, com o IC 37, melhorava 

redondamente, evitando acidentes que estão a acontecer todos os anos, como ainda na 

semana passada aconteceu um com alguma gravidade. 

E sobre este ponto pretendia saber se já alguma coisa foi feita, porque, segundo 

o Autarca de Viseu, seu homólogo, escrevia há dias num comunicado que a autoestrada 

era para as calendas porque, entretanto, o atual Ministro das Obras Públicas, ou o 

Secretário de Estado dizia que em 2017 ia fazer um estudo de impacte ambiental, ia 

fazer não sei quantos, mas não disse foi de quê. Ele próprio escreve isso no seu texto, no 

Jornal do Centro.  

Portanto, penso que Nelas deve ser, neste momento, uma das Vilas a incentivar 

ao máximo que este tipo de trabalhos, que essa autoestrada, com este traçado avance o 

mais rapidamente possível porque nós só temos a ganhar.  

Muito obrigado.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Uma vez que não há mais ninguém 

inscrito, pergunto ao Senhor Presidente da Câmara se quer responder às perguntas que 

lhe foram formuladas? Faça favor Senhor Presidente. 

 

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

- Saúdo o Senhor Presidente da Assembleia Municipal e a Mesa; 

Saúdo também os Senhores Vereadores; 

Todos os Membros da Assembleia Municipal; 

Cumprimento também todo o Público e os nossos Colaboradores da Câmara 

que nos estão a apoiar nesta sessão da Assembleia Municipal. 
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Dizer, em primeiro lugar, à D.ª Isabel Matias que o projeto Santar Garden 

Village não é motivo de agradecimento à Câmara porque é imerecido. É motivo de uma 

grande responsabilidade relativamente à Câmara Municipal no que respeita às 

infraestruturas públicas que tem que garantir para que um projeto desta natureza e com 

esta envergadura se possa vir a concretizar. 

Ele vai ser candidatado ao PT 2020. Estão ainda a fazer a orçamentação em 

termos financeiros. Esteve agendado, como disse e bem, naquela reunião em que foi 

apresentada a maquete. Esteve presente a Senhora Presidente da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional, a Professora Ana Abrunhosa, que é a 

gestora dos fundos no PO Regional e esteve já agendada uma visita de um dos 

administradores do Turismo de Portugal que, entretanto, por razões de saúde, foi adiada. 

Mas nesse projeto, temos ideia, também, quer com o Orçamento Municipal, 

quer em termos de oportunidades nos quadros comunitários de ver se arranjamos 

financiamento para o aumento de zonas pedonais em Santar, a sinalização em Santar. E, 

quem diz Santar, diz Casal Sancho, Moreira, toda aquela área vinhateira, a Casa das 

Associações, a Casa da Cultura, a CAVE, o Museu do Vinho, uma estrutura associativa 

e interpretativa desse género. Estamos, por todos os meios, a ver se conseguimos 

financiamentos para isso. 

É o que eu tenho dito, em forma resumida, a todos. Santar tem sido, nestes 

últimos dois anos, tenho-o constatado, o destino de muita gente das entidades, quer 

governamentais, quer regionais, da CCDR, do Turismo do Centro, ao Paço dos Cunhas, 

toda a gente valoriza Santar. Hoje mesmo tivemos uma reunião, aqui na Câmara, com a 

Associação Portuguesa dos Municípios com Vinho, no sentido de se projetar o 

lançamento de uma rede de Vilas e Aldeias Vinhateiras de Portugal. 

Existe uma rede de Aldeias Vinhateiras do Douro, mas existem projetos, 

estamos a tentar, por todos os meios que, de facto, os 4, ou 5 milhões de euros que 

faltam para fazer investimento em Santar, correspondam aos milhões e milhões e 

milhões, quer de todo o património que lá existe, quer de riqueza, até social e 

comunitária que existe em Santar. Portanto, a Câmara não merece, relativamente a este 

projeto. A Câmara tem-se limitado a acompanhar, a estimular este projeto Santar 

Garden Village, como disse, com todas as famílias que têm casas com jardins, os 

Vasconcelos e Sousa, a Misericórdia, os Ibérico Nogueira, o Dom Miguel, o Paço dos 

Cunhas, a Dão Sul, todos estão envolvidos. 

Portanto, é um grande envolvimento de Santar. O que é importante e às vezes 

em regiões de minifúndio, quer estrutural, quer mental, é ver aquele conjunto de 

famílias abertas a valorizar um projeto com aquela importância. 

Dizer, ao Senhor Manuel Fonseca, que a estrada das Caldas da Felgueira para a 

EN n. º231, ligação a Seia, está cortada porque caiu metade da estrada numa curva a 

seguir à Quinta do Mondego. Portanto, está cortada por esse motivo, porque não tem 

condições para se circular lá. Já estamos a pedir orçamentos para repor. É necessário 

construir uma parede de suporte de terras que já estamos a pedir orçamentos. Rondarão 

os 35.000,00 a 40.000,00 euros, que também ainda não foi feito porque as condições 

climatéricas não o têm permitido.  

Portanto, na primeira oportunidade e até porque também vai abrir a época 

termal agora no dia 1 de março. Dar toda a prioridade a isso, bem como 
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progressivamente, resolveremos a questão, que é verdadeira, da sinalização horizontal 

inexistente em todo o Município, de algumas estradas degradadas, particularmente, com 

as raízes das árvores, nessa que falou. Portanto, obrigado pelos alertas. 

 A Quinta da Cerca, temos em curso um processo de conversações com a 

Câmara de Mangualde e com a COAPE, que é uma associação agrícola de Mangualde 

no sentido de fazer uma organização de produtores que explore, pelo menos, parte da 

Quinta. 

Não abriram ainda os avisos a fundos comunitários para essa organização de 

produtores, portanto, é um processo que está em curso. Temos tentado também valorizar 

uma coisa importante e que era um problema que existia aqui no Município, que era a 

questão dos animais, dos cães.  

Nós não temos lá um canil, temos um abrigo. Construímos lá um abrigo para 

cães e gatos. São as pessoas do SOS Animais que com muito carinho tratam e prestam 

um serviço excelente numa questão tão importante como esta, dos animais. Já estão lá 

umas dezenas de bichos, muitos para adoção. Fizemos lá também este investimento no 

sentido de começar a valorizar e a movimentar a Quinta. 

Posso dizer que também já provámos o vinho novo da Quinta da Cerca, que vai 

servir para na Feira do Vinho do Dão ser valorizado como nosso produto próprio. 

Portanto, temos tirado o máximo de aproveitamento possível. Temos grandes 

expetativas relativamente a isso. Temos em curso todas essas démarches no sentido de 

valorizar a Quinta da Cerca. Mas muito há a fazer seguramente.  

Relativamente ao que referiu o Hernâni, dizer que o cemitério de Senhorim tem 

um contrato-promessa celebrado. Não sei quando é que foi a data, mas foi em outubro, 

novembro. Foram pagos 15.000,00 euros de sinal e pagos 50.000,00 euros agora em 

janeiro. No contrato consta uma cláusula que a Câmara pode tomar posse imediata da 

parte do terreno, não da parte da casa, para ampliação do cemitério. 

Estou já em conversações com a Junta de Freguesia de Senhorim no sentido de 

se protocolar um apoio financeiro porque a responsabilidade de construção dos 

cemitérios das Freguesias é das Juntas e, portanto, estamos já em conversações e 

também a falar com os proprietários envolventes ao cemitério no sentido de 

consensualizar uma série de questões de bicos, de extremas. Portanto, também estamos 

em condições de avançar com o projeto de ampliação do cemitério.  

Dizer também, acrescentar ao que o Senhor Eng.º José António disse 

relativamente às acessibilidades que, eu estive num dia da semana passada, na quinta-

feira da semana passada, em dois eventos: de manhã foi uma manifestação da CIM 

Coimbra em defesa da Linha da Beira Alta, da requalificação da Linha da Beira Alta, 

em Mortágua, onde estiveram umas dezenas de Presidentes de Câmara e depois à tarde 

estive em Castelo Branco, no Conselho Consultivo Regional de que fazem parte todos 

os Concelhos, os cerca de 100 Concelhos cobertos pela CCDR, onde esteve o Senhor 

Ministro Pedro Marques. Que fique bem claro, que o que foi lá dito e, tinha sido 

anunciado por ele, publicamente, na sexta-feira anterior, é que existem dinheiros do 

Fundo de Coesão, 700 milhões de euros para requalificar um corredor exportador norte 

em termos ferroviários e que a opção do Governo é, claramente, requalificar, para os 

comboios de 700 metros, as cargas que são adequadas a um corredor exportador. A 

requalificação da Linha da Beira Alta com uma interface na Pampilhosa e outro na 
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Guarda, foi dito lá claramente que era a opção que ia ser apresentada até terça-feira 

seguinte, que era o “deadline”, o fim do prazo para a opção ferroviária de Portugal. O 

Senhor Ministro referiu também que ia pôr todo o empenhamento no sentido de a União 

Europeia reforçar as verbas do Fundo de Coesão, por forma a aferir se era possível 

construir também uma ligação Aveiro – Mangualde. Mas, neste momento, não havia 

fundos disponíveis para fazer esse corredor.  

Portanto, a opção foi clara, disse ele que se existirem condições e apoio do 

Fundo de Coesão para fazer o corredor também seria feito. Eu também intervim nesse 

Conselho e também disse que tínhamos, ou corríamos o risco de ter abundância em 

termos ferroviários e carência em termos rodoviários porque, relativamente à dita Via 

dos Duques, que foi anunciada pelo Primeiro-Ministro no Verão passado, que era a 

autoestrada Viseu – Coimbra, que tinha várias fases. A primeira das fases era ligar em 

autoestrada Santa Comba Dão à Barragem da Aguieira. Segunda fase era concluir o IC 

12 entre Canas de Senhorim e Mangualde. Terceira fase era continuar a autoestrada da 

Aguieira até Coimbra. Quarta fase, ou quinta fase, era fazer uma ligação rodoviária 

entre Nelas e Viseu em termos da primeira fase do IC 37. Se forem à Internet e puserem 

lá Via dos Duques estão lá esses passos todos. 

Se relativamente à opção ferroviária o Governo foi claro e há verbas 

comunitárias alocadas a esta valorização de um corredor ferroviário, eu tenho posto 

todo o empenhamento, naturalmente junto de todas as instâncias no que é possível. Num 

outro dia intervim numa sessão do Partido Socialista de apresentação do Orçamento de 

Estado em Viseu, e perante a questão que um Deputado Municipal da Assembleia 

Municipal de Viseu levantou que era a de saber se agora já não passa aqui o comboio? 

Fui lá responder que sempre passou o comboio na Cidade de Viseu, que é a Linha da 

Beira Alta, está aqui, passa aqui e em Mangualde, portanto, que não precisa de passar 

no Rossio para eles terem comboio. 

Nós temos defendido em todas os fóruns. O Senhor Dr. Alexandre numa 

reunião em Tondela relativamente a essas opções rodoviárias e ferroviárias também 

esteve presente. Portanto, essa opção é clara. 

A autoestrada, esta Via dos Duques, foi também dito pelo Governo, neste caso 

já pelo Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, que foi uma obra que apesar de 

ter sido anunciada essa opção, não havia financiamento comunitário para a fazer. 

Portanto, não havia nada em termos de coesão, dinheiro nenhum para fazer 

ligação rodoviária entre Viseu e Coimbra. Comunicou também nesse Conselho 

Regional que iria entrar outra vez outro estudo até fevereiro e depois iria ser feito um 

estudo de impacto ambiental até setembro do ano que vem, 2017, e que custa 350 

milhões de euros a construção dos troços de autoestrada. Mais disse que o Governo ia 

optar, não havendo fundos comunitários para ajudar na construção deste eixo 

rodoviário, ou então, havia um privado, tendo referido que não apareceu nenhum. Hoje 

fala-se em 8. Eu também na CIM, os meus Colegas, discutimos essa matéria, diz-se, 

fala-se que havia 8, até que havia um que, publicamente apresentou essa vontade, mas 

que publicamente não apresentou proposta nenhuma.  

O Senhor Secretário de Estado disse, vai entrar em estudo e eu acho que se 

justifica perfeitamente porque é uma vergonha, pois isto visto de cima, o País 

completamente coberto de rede de autoestradas e até chegar a Castelo Branco lá vai um 
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na A23. Depois temos este movimento entre esta zona sul do Distrito de Viseu e 

Coimbra no estado, às vezes lastimável, que até já foi denunciado.    

Portanto, eram estes esclarecimentos que eu pretendia dar. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Senhor Deputado José António, quer usar 

da palavra outra vez? Faça favor. 

 

O Senhor Deputado José António Pereira: 

- A minha vinda cá prende-se, efetivamente, a dar os parabéns a várias 

associações e, não me posso esquecer de uma das pessoas que também tem representado 

o Concelho de forma tão brilhante, que ainda mais recente, acho que foi no mês 

passado, não quero precisar, que bateu dois records mundiais de pista, que é o Cristiano 

Pereira, atleta da Lapa do Lobo. Eu não podia deixar de vir cá e peço as minhas 

desculpas porque realmente tinha-o referenciado, mas passou-se-me, não podia deixar 

também de coloca-lo aqui na Ordem do Dia porque, realmente, tem catapultado o nome 

do Concelho a nível internacional de forma brilhante. 

Relativamente às explicações do Senhor Presidente sobre as redes viárias não 

vou questionar absolutamente mais nada. Cingi-me apenas àquilo que também li. 

Efetivamente diz-se que há 8 interessados. Já o Governo anterior dizia que não havia 

dinheiro nenhum, eram os privados a fazer, ou não eram. Só para acrescentar isso, 

Senhor Presidente e sabe, perfeitamente, que é verdade isso.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Não havendo mais ninguém inscrito neste 

Período de Antes da Ordem do Dia, cumprimos religiosamente o tempo. Ainda temos 

cinco minutos de folga, pela primeira vez. 

Vamos entrar no Período da Ordem do Dia com a informação do Senhor 

Presidente.            

 

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

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.mos 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.ª
s
 Ex.ª

s
 a informação escrita acerca da 

atividade do Município desde a última Assembleia Municipal em 22 de dezembro de 

2015 até à data de 22 de fevereiro de 2016, bem como a sua situação financeira.  

Informação sobre obras municipais, ambiente, gestão urbanística e 

planeamento 

Nomeadamente: 

Concluídas: 

Requalificação do sistema de som e luzes, pintura e limpeza do Cine Teatro em 

Nelas; 
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Construção de passeios em Vila Ruiva e Carvalhas; 

 Construção de lombas em Vila Ruiva e Carvalhas; 

Construção e pintura de um anfiteatro, cozinha e salão no Quartel dos 

Bombeiros Voluntários em Canas de Senhorim em cooperação com estes e ao abrigo do 

Protocolo estabelecido; 

Execução de parque de estacionamento – COOPCANAS no âmbito do contrato 

de permuta estabelecido; 

Substituição da Rede de Abastecimento de Água e execução da Rede de Águas 

Pluviais na Rua da Estação em Canas de Senhorim; 

Instalação de 430 Luminárias LED no âmbito do projeto de Eficiência 

Energética do POVT/CIM Dão Lafões; 

Pavimentação da Rua da Estação em Canas de Senhorim; 

Aprovação da candidatura submetida ao PO SEUR da ETAR de Nelas III e 

Sistema Intercetor (investimento elegível de 4,3 milhões de euros); 

Projeto e candidatura no âmbito do PO SEUR para a elaboração do cadastro de 

Infraestruturas (rede de abastecimento de águas e rede de drenagem de águas pluviais) 

no valor 221.397,55€; 

Aquisição de mais 6.800 m2 de terrenos nas Zonas Industriais de Nelas e 

Canas de Senhorim; 

Aquisição de 8.760 m2 de terreno para a ETAR III de Nelas; 

Em curso: 

Nomeadamente: 

Construção da Rotunda na Av. dos Bombeiros Voluntários /Rua da Estação em 

Canas de Senhorim;  

Execução da Rede de Abastecimento de Água Bruta à Zona Industrial do Chão 

do Pisco; 

Arranjo de caminhos agrícolas e florestais em todas as Freguesias fruto das 

intempéries; 

Fase de arranque da ETAR construída em Canas de Senhorim;  

Passeios pedonais, arranjo de bermas, execução de muros de suporte e 

fornecimento e assentamento de lancil da delimitação dos passeios da faixa de rodagem 

na Rua da Estação em Canas de Senhorim; 

Equipe 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; 

Reparação dos passeios na Quinta das Flores em Nelas; 

Continuação das obras de saneamento na Rua das Fontainhas em Moreira; 

Limpeza e desaterro na Zona Industrial da Ribeirinha em Canas de Senhorim. 

Continuação das obras do Abrigo/Canil na Quinta da Cerca; 

Alargamento de caminho e construção de muro junto ao antigo matadouro em 

Canas de Senhorim; 

Obras de suporte de prédio em Moreira de Baixo em cooperação com a União 

de Freguesias Santar/Moreia; 
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Restauro das casas de banho na Universidade Sénior; 

Arranjos e reparações diversas nos Jardins-de-Infância e Escolas do 1º Ciclo do 

Concelho; 

Continuação da poda das árvores nas diversas Freguesia; 

Construção e reparação de casas de banho e casa da caldeira na Escola do 1º 

Ciclo e Jardim de Infância de Vale de Madeiros; 

Limpeza e terraplanagem de terrenos da Câmara Municipal de Nelas na Zona 

Industrial de Nelas, no âmbito de protocolos de investimento; 

Construção de muros na Av. do Cemitério em Vilar Seco, no âmbito da 

construção do arruamento e também dos contratos estabelecidos para aquisição de 

terreno para a ampliação do cemitério; 

Reconstrução do forno comunitário em Vilar Seco; 

Recomeço dos trabalhos de ampliação da área útil do Cemitério novo em Nelas 

e plantação no mesmo de vinte e seis árvores; 

Intervenção nas árvores da entrada sul/poente da Vila de Nelas; 

Concretização do contrato interadministrativo com a União de Freguesias 

Santar/ Moreia para as obras do Espaço- Cidadão no valor de 29.729,00€; 

Concretização do contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia de 

Canas de Senhorim para as obras do Espaço- Cidadão no valor de 22.742,00€; 

Protocolo de apoio financeiro com a União de Freguesias Carvalhal Redondo/ 

Aguieira com a respetiva transferência de verbas no valor de 30.000,00€ para obras de 

requalificação da cobertura do Edifício Social e da Junta em Carvalhal Redondo. 

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; 

Assinatura do protocolo com a ANDDI- Associação Nacional de Desporto para 

a Deficiência Intelectual-Portugal como forma de apoiar as provas desportivas nacionais 

e internacionais do atleta Cristiano Pereira; 

Realização do 14º Torneio da Escola Municipal de Natação de Nelas, 

direcionado aos alunos e aula aberta à população de Hidroginástica; 

Aprovação em Reunião de Câmara do Regulamento do Banco Local de 

Voluntariado de Nelas;  

Cedência de espaço e apoio logístico para o XVII Encontro de Cantadores de 

Janeiras organizado pela ARC Sº António (Bairro da Igreja); 

Comemoração do Dia de Reis, dias 5 e 6 de janeiro, com a visita do grupo de 

música da Universidade Sénior às Instituições Particulares de Solidariedade Social do 

Concelho, com oferta de bolo – rei; 

Concerto de Ano Novo no Cineteatro Municipal requalificado, promovido pela 

Escola Municipal de Música com a participação da Associação Contracanto e o 

Conservatório de Música de Seia; 

Jogo Fruticool, atividade desenvolvida em todas as turmas do 1º ciclo que 

procura sensibilizar as crianças para a importância de hábitos de alimentação saudáveis; 
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FrutiCool em Segurança - "Boas práticas no presente, segurança no futuro"- 

parceria entre o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e a Autoridade para a 

Condições do Trabalho que visa sensibilizar para as questões de segurança, mais 

especificamente nas questões elétricas; 

Concurso de Máscaras de Carnaval dinamizado pela Biblioteca Municipal e 

direcionado aos Jardins de Infância, às Escolas do 1º CEB e alunos da Universidade 

Sénior; 

Oficinas de Escrita Criativa "Amores de Família", orientadas pela escritora 

Carla Maia de Almeida em parceria com a Fundação Lapa do Lobo e Agrupamentos de 

Escolas do Concelho; 

“Palavrescrita”- primeiro concurso de Microcontos para Pais e Filhos do 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família do Município em conjunto com a Fundação 

Lapa do Lobo; 

Apoio logístico aos Agrupamentos de Escolas do Concelho na organização do 

Carnaval Infantil 2016; 

Colaboração com as Associações promotoras do Carnaval de Nelas e de Canas 

de Senhorim, ADRC Cimo do Povo, ARC de S.º António (Bairro da Igreja), ARC do 

Paço, União Recreativa e Cultural do Rossio; 

Apoio na Organização do Torneio de Natal do Grupo Desportivo e Recreio de 

Canas de Senhorim- Formação; 

Participação dos alunos da Equipa da Pré Competição da Escola Municipal de 

Natação nas provas do Circuito Municipal de Escolas de Natação realizadas em 

Lamego, Viseu e Arganil; 

Coorganização do Campeonato de Portugal de Futsal ANDDI (Associação 

Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual-Portugal) - 4º Torneio Nacional e 

Prova de Atividade Adaptada; 

Apoio na Organização do Torneio de Carnaval do Sport Lisboa e Nelas- 

Formação; 

Inauguração do Auditório do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de 

Senhorim no âmbito do protocolo celebrado, com a apresentação da peça de Teatro 

“Sangue na Guelra”; 

Reunião do Conselho Local de Ação Social de Nelas onde foi aprovada, por 

unanimidade, a monitorização final do plano de ação de 2015, bem como apresentado e 

aprovado o plano de ação para 2016; 

Livros viajantes: disponibilização de livros às escolas do 1.º CEB e Jardins de 

Infância para utilização na sala de aula e empréstimo domiciliário; 

Voluntários da Leitura: Voluntários que disponibilizam um pouco do seu 

tempo para lerem a par com alunos do 1.ºCEB na Biblioteca Municipal; 

Leituras imprevistas: leitura de um livro em espaços públicos; 

Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde: 

2 – Dados à data de 31 de janeiro de 2016: 

A dívida de médio e longo prazo foi de 11.434.992,32€; 

A dívida orçamental de curto prazo, a fornecedores e outros credores, foi de 

355.970,58€; 

Os fundos disponíveis para fevereiro de 2016: 428.403,51€. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Senhor Presidente, quer acrescentar alguma coisa à informação escrita que 

nos enviou? Então, faça favor. 

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

- Só dizer, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que nós aí, de facto, 

acompanhamos os parabéns que merece o Cristiano Pereira e dizer que temos com a 

ANDI celebrado um protocolo da Câmara Municipal de apoio à atividade, quer desta 

Associação a que ele pertence, quer do próprio atleta, para representar também, de 

facto, o Concelho de Nelas. 

Eu só queria realçar, da informação que foi distribuída aos Senhores Membros 

da Assembleia Municipal, dois factos de toda a atividade que foi feita desde a última 

Assembleia Municipal, que foi em 22 de dezembro, neste período de dois meses. 

Pretendia realçar a valorização do Cineteatro Municipal de Nelas em termos de som, 

luzes, limpeza e outras e o melhoramento do palco. Portanto, temos uma infraestrutura 

que teve um investimento que rondou os 50.000,00 euros, já efetuado, e que permite 

outra dimensão em termos de aproveitamento quer dos Agrupamentos de Escolas, quer 

das diversíssimas Escolas de Música que temos pelo Município, quer da muito rica 

atividade associativa que temos e que a Câmara tem feito tudo para apoiar, quer com os 

subsídios em dia, pagos à hora certa, quer com os autocarros sempre a andar durante os 

fins-de-semana, entre outros. 

É, de facto, uma alegria ver o movimento associativo com este dinamismo e 

com esta segurança e que também muito lhe tem sido propiciado pela Câmara 

Municipal. 

Dizer também que me regozijo muito por em Canas de Senhorim passar a 

haver também um auditório com 80 lugares, com condições em termos de dimensão 

semelhantes às que existem aqui em Nelas. O Auditório dos Bombeiros Voluntários, 

que foi um aproveitamento de uma ideia que o Senhor Dr. Alexandre teve de não deixar 

ir para o lixo as cadeiras do Auditório do Governo Civil de Viseu. Estando lá as 

cadeiras, tivemos que pôr o resto, a estrutura, reparar o espaço e, portanto, também está 

disponível em Canas de Senhorim uma infraestrutura do ponto de vista da formação e 

do ponto de vista também cultural e de reunião de atividades, que se soma à importante 

estrutura que temos na Lapa do Lobo do ponto de vista também coletiva e outras que 

queremos potenciar como o edifício das Associações em Carvalhal Redondo, para onde 

já foram transferidos 30.000,00 euros para repor a cobertura e, seguramente, também 

porque é merecido. Estamos à espera para ver se arranjamos financiamento para uma 

estrutura com a dignidade que Santar merece associada a estes projetos. 

Mas isto implica 500.000,00 euros, 600.000,00 euros, que se eu continuar, se 

tivermos oportunidade de no próximo ano e meio, ou se eu continuar na Câmara não 

deixará também Santar de ter essa infraestrutura como é merecido. 

Queria rapidamente dar mais alguns esclarecimentos para além daqueles que 

vêm aqui. Já falámos na Linha da Beira Alta e Via dos Duques o suficiente, estaremos 

atentos a essa questão da Linha da Beira Alta a que estamos ligados desde 1880 e que 

muito tem contribuído para o nosso desenvolvimento industrial. 
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Queria dar-vos conta, para não ouvirem falar noutros fóruns, sendo Membros 

da Assembleia Municipal, que está proposta para segunda-feira uma reunião, com ponto 

da Ordem de Trabalhos, a pretensa integração de Nelas na Rede de Territórios do Alto 

Mondego. Isso vai constituir uma rede de territórios que vamos, juntamente com 

Gouveia, Mangualde e Fornos de Algodres, concorrer a uma rede, à Urbane Inovative 

Actions, que é o fundo comunitário próprio que não passa pelo Governo e pelas 

instâncias portuguesas, são diretamente verbas do FEDER. O Município de Nelas tem 

participado em reuniões, na Direção Regional de Cultura e no IAPMEI, vamos também 

à CCDR. Portanto, é uma rede rural criativa, só podendo concorrer aglomerados de mais 

de 50.000 pessoas. Por isso estes 4 Municípios que têm o facto de terem de comum o 

Rio Mondego, esta Rede Rural Criativa, que se vai chamar Rede de Territórios do Alto 

Mondego, vai candidatar-se a um apoio de 5 milhões de euros que é o máximo do apoio 

que é possível. 

Depois o projeto será de 6 milhões de euros porque 5% do investimento será 

dos promotores. O que é que esta rede vai fazer? Tem diversas componentes em termos 

financeiros. Só vai haver em Portugal, segundo a informação que temos, diretamente 

ligados a este fundo comunitário, dois projetos, um na área do ambiente na Área 

Metropolitana do Porto e outro que é este, na área do desenvolvimento social e 

emprego, aqui nestes territórios, em rede do Alto Mondego. 

Portanto, vai ser para investigação e desenvolvimento um milhão de euros. Um 

fundo para apoio ao desenvolvimento dos projetos locais no âmbito do design, da 

promoção em feiras, desenvolvimento de projetos da internacionalização, mais um 

milhão de euros. 

Vamos ter, se este projeto for aprovado, a possibilidade de recuperar um 

imóvel no Concelho, reabilitar o imóvel, dotá-lo de equipamento. São 1,7 milhões de 

euros para os 4 municípios, o que dá à volta de 400.000,00 euros para cada um dos 

Municípios. 

Vamos dotar esse edifício de uma plataforma de serviços partilhados que 

permite ter 12 designs e 12 marketiers a trabalhar, contratados, com salários pagos 

durante 3 anos, a desenvolver os produtos que estão identificados por cada um dos 

Municípios nesta Rede Rural Criativa e que são: Nelas indicou o vinho, Mangualde 

indicou os frutos, Gouveia os produtos agroalimentares, o queijo e Fornos de Algodres 

o azeite, 

Portanto, vai haver 40 técnicos especializados a desenvolver estes projetos nos 

próximos 3 anos. Quem faz a análise e a gestão destes fundos é uma região também de 

França, “Pas de Calé”, a quem vai ser também apresentada a candidatura e, portanto, 

estamos a acompanhar não só o Pacto, o PT 2020, o PO Regional, mas a tentar mesmo 

diretamente na Comunidade Europeia conseguir financiamentos para projetos a 

desenvolver-se em rede. 

Portanto, queremos pertencer a uma Rede das Vilas e Aldeias Vinhateiras do 

País, queremos pertencer a uma Rede dos Municípios do Alto Mondego e, portanto, até 

ao final de março vai ser apresentada esta candidatura que em outubro será decidida. É 

uma candidatura que tem 300 milhões de euros no espaço da União Europeia e, 

portanto, é possível, tem sido possível, com grande empenhamento da nossa parte, 

integrar esta rede. Estamos a mobilizar todas as vontades no sentido de financiarmos 
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este projeto que pode desenvolver uma grande atividade na área do vinho e também por 

inerência nos outros produtos, mas cujo foco vai ser colocado por outros Municípios, 

mas que também nos são caros como o queijo serra, o azeite, e também os frutos 

naturalmente. 

Dizer-vos que a Loja do Cidadão foi candidatada para recuperar o espaço ao 

lado do Tribunal ao aviso da CCDR. É um investimento também de 350.000,00 euros 

para criar ali a Loja do Cidadão que albergará o Serviço de Finanças e o Serviço da 

Segurança Social, além do Serviço do Espaço do Cidadão com os Serviços Camarários, 

Espaços do Cidadão esses cujas obras estão para arrancar e cujas verbas já foram 

transferidas para as Juntas de Freguesia. 

Dizer também que, já abriram os avisos para recuperação das Escolas do 1.º 

Ciclo no âmbito do Pacto celebrado na CIM e que é uma candidatura aberta e que 

iremos apresentar, estamos a fazer já projetos, iremos apresentar candidaturas 

brevemente. 

Dizer que temos já pareceres positivos da CCDR relativamente à valorização e 

ampliação dos cemitérios, como Senhorim, Vilar Seco e, caso seja isso, que vai resultar 

também de uma discussão com a Junta e com a população, a construção do novo 

cemitério em Canas de Senhorim para o qual já existe terreno disponível. Portanto, há 

pareceres favoráveis para as três ampliações por parte da CCDR. 

Dizer-vos também que reunimos com o Senhor Secretário de Estado da 

Administração Local no sentido de indagar junto dele que, pode ser intenção a breve 

prazo o Município de Nelas pôr fim ao Plano de Ajustamento Financeiro porque se hoje 

é possível quem adere ao FAM, o Fundo de Apoio Municipal, e depois um PAM, um 

Plano de Apoio Municipal, é possível quando atinge um patamar abaixo do limite de 

endividamento solicitar o pôr fim ao Plano. Nós, como está na informação final e 

financeira que aí consta já estamos abaixo do limite máximo de endividamento e por 

assim ser interpelei o Senhor Secretário de Estado da Administração Local e 

brevemente, em princípio na Assembleia de abril, virá aqui uma proposta concreta 

relativamente ao nosso Plano de Ajustamento Financeiro, que propicie investimentos, 

lance a discussão sobre taxas e impostos municipais e permita recuperar a autonomia 

administrativa e financeira, de não prestar contas trimestrais através de relatórios, de, 

eventualmente, ajustar o Quadro do Pessoal, etc., etc. 

Tivemos também uma reunião com o Senhor Secretário de Estado do 

Ambiente. Relativamente às ETAR,s compactas, fossas e tratamento ambiental, vai 

abrir um aviso no início de abril. Vamos candidatar os projetos que ainda não estão 

apoiados que, como sabem, estão apoiados um milhão de euros, que já foram aplicados 

na ETAR de Canas de Senhorim, que está em testes para início de funcionamento. Que 

permitiu, aliás, ao abrigo desse milhão de euros, realizar um conjunto vastíssimo de 

obras e os 4,3 milhões de euros que estão já contratualizados e aceites, já recebemos a 

decisão de deferimento. Estamos para assinar o contrato do projeto da ETAR de Nelas 

III e Sistema Intercetor que vai ter o lançamento do concurso na próxima segunda-feira, 

à reunião de Câmara também. 

Digo que, se esta não é a maior obra que alguma vez se fez de volume 

financeiro no Município de Nelas será seguramente das maiores, e que tratará os 

efluentes todos da Freguesia de Nelas e das Zonas Industriais I e do Chão do Pisco. 
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Dar-vos conta também das notícias durante o mês de janeiro que temos tido, da 

excelente evolução do emprego no Concelho, quer em termos da Luso Finsa 

particularmente, quer em termos da Borgstena, que já está com 680 trabalhadores, quer 

em termos dos Aquinos que já está com 392 trabalhadores e muitas outras empresas, 

bem como as procuras de investimento que temos também recebido com felicidade no 

Município de Nelas, fruto também de já termos comprado em 2 anos mais de 30 

hectares de terreno sendo quase 20 para expansão industrial.  

Eu posso dizer-vos que nos 8 anos anteriores foram comprados na Câmara 10 

hectares de terreno e, nós em 2 anos já comprámos 30 hectares de terreno para permitir 

a expansão industrial e para permitir a expansão de infraestruturas de outra natureza. 

Desculpem maçar-vos, mas eram mais estas informações que eu queria 

adicionar. Era só isto, Senhor Presidente da Assembleia. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. O Senhor Deputado José António quer 

usar da palavra? Faça favor. 

 

O Senhor Deputado José António Pereira: 

- Boa noite a todos. Desculpem lá.  

Não querendo ser maçador. Senhor Presidente, há uma coisa que eu pretendia 

saber se me pode esclarecer. Eu passei junto à ETAR de Canas de Senhorim e no 

placard está lá: Custo da obra – 514.000,00 euros; Participação do Estado - 436.000,00 

euros, e o resto?  

O Senhor Presidente, à semelhança de outras Assembleias, diz que a ETAR 

custa um milhão de euros. Gostaria que me explicasse como é que se chega a um milhão 

de euros, ou se há outro documento além daquele na ETAR.  

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente, quer responder? Faça 

favor. 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Depois, em concreto, o Senhor Dr. Alexandre vai-lhe dar, se as tiver aqui, as 

rubricas parciais. Mas, eu falo de um milhão de euros porquê? Porque, de facto, um 

milhão de euros foi a verba que foi aprovada relativamente ao financiamento de uma 

ETAR nova para Canas de Senhorim. 

Nós lançámos um concurso público na ETAR de um valor a rondar os 

700.000,00 euros e apareceu uma proposta de à volta de 450.000,00 euros, que é o valor 

que referenciou, 514.000,00 euros. 

Mas depois, como havia um milhão de euros, nós fizemos uma reprogramação 

desse milhão de euros e com esse milhão de euros, com valores que depois posso 

discriminar, foi possível aumentar o coletor, fazer um coletor novo de esgoto e 

aumentar-lhe a capacidade entre a zona do Mini Preço e a ETAR. 

Com isto foi possível também fazer um reforço aproveitando a vala de águas 

pluviais, que não tinha a Rua da Estação. Consequentemente, foi mais uma empreitada, 
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uma vez que se deu cabo da estrada, de 170.000,00 euros para repavimentação da 

estrada. 

Não estava previsto um sistema de automação, fizemos uma reprogramação 

para a ETAR ter automação. Tentámos essa reprogramação. O POVT aceitou a 

reprogramação e, portanto, todo o milhão de euros que nos foi disponibilizado, 

evidentemente menos os 15% da nossa parte. Portanto, não é um milhão de euros, é 

menos os 15% da comparticipação municipal. 

Com esse milhão de euros que tivemos para investimento foi possível depois 

também conjugar todas aquelas obras que se vêm, já que se vai repavimentar a Rua da 

Estação aproveita-se e faz-se a rotunda. Como se faz a rotunda tem que se negociar com 

a COOPCANAS que prescinde do parque de estacionamento, mas tem que se fazer 

outro do outro lado em contrapartida. E, aumenta-se, duplica-se o parque de 

estacionamento. E, porque tivemos que repavimentar a Rua da Estação vamos 

consolidar os taludes e, assim decorre mais uma empreitada de 70.000,00 euros para 

além de um milhão de euros para consolidação dos taludes na parte de baixo da Rua da 

Estação e cujos proprietários têm sido absolutamente generosos que, gratuitamente têm 

cedido num lado 3 metros, noutro logo a seguir 5 metros e do outro lado, mais 3 metros 

para, de facto, requalificarmos a Rua da Estação. 

Ainda dentro do milhão de euros foi possível comprar 4 hectares de terreno 

para ampliação da ETAR, que custou 20.000,00 euros e, como tínhamos no Orçamento 

40.000,00 euros comprámos mais 3 hectares para requalificação da área entre a ETAR e 

a Linha do Caminho-de-ferro. 

Portanto, foi transformar um milhão de euros, quando eu falo num milhão de 

euros para a ETAR, falo para este conjunto. Passo a palavra ao Dr. Alexandre que ele 

pode explicar. 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Alexandre João Simões Borges: 

- Muito boa noite a todos.  

Só muito sinteticamente complementar a informação. Não há muito mais a 

dizer. Como o Senhor Presidente referiu, a candidatura foi aprovada, efetivamente, com 

um valor de perto de um milhão de euros. Depois, quando lançámos o concurso veio por 

aí abaixo e ficámos com uma folga muito significativa. 

Foram pedidas reprogramações, neste caso financeiras, para tentar recuperar 

esse valor que, digamos, ficou na margem do concurso público quando baixou. 

Portanto, só para terem uma ideia, nós temos para aquisição de equipamentos, 

porque havia alguns erros também de projeto, por exemplo aquela ETAR não estava 

dotada de um sistema de automação, passou a ser possível dotá-la de um sistema de 

automação, a rondar os 60.000,00 euros.  

A aquisição de um terreno que eu penso que foi de 2 hectares, o que foi 

financiado, 4 hectares, por 20.000,00 euros. A construção, em si, são 514.000,00 euros e 

depois, a construção, a pavimentação de toda a rua, à volta dos 170.000,00 euros, mais a 

elaboração do projeto, mais a fiscalização, a supervisão durante a execução dos 

trabalhos, tudo isto vai rondar esse tal valor total que é referido.  

Tem razão, porque as placas foram feitas e ainda bem que alerta para isso 

porque eu, sinceramente, nem tinha reparado nisso e se calhar até é bom que seja 
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corrigido, pese embora depois toda a publicitação e todos os restantes documentos que 

têm que ser verificados e enviados têm estes valores todos referidos. Aliás, até pelo 

discurso que o Senhor Presidente fez, e se reparou, nós referimos o valor mais elevado.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Então, passamos agora ao ponto 2.2 – Aprovação da proposta de alteração à 

Tabela de Taxas e Fundamentação Económica e Financeira. Senhor Presidente, quer 

introduzir este ponto? Sim? Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Esta alteração à tabela de taxas é uma retificação, como está explicado no 

documento que vos foi distribuído. É uma questão que também, proximamente será 

reponderada, que é a taxa que os munícipes vêm pagando pela utilização do espaço 

público. 

Nós consideramos que é um custo muito elevado e isso desincentiva as pessoas 

da utilização do espaço público, que se vê, cada vez mais, nos meios urbanos a serem 

utilizados para esplanadas, para prolongamentos de estabelecimentos comerciais, para 

múltiplas atividades. 

De facto, mercê do estudo económico/financeiro que foi feito em 2011 para 

fundamentar as taxas, estudo esse que na altura tinha um valor de taxas, e que, 

curiosamente depois de feito o estudo económico/financeiro, deu exatamente o mesmo 

valor de taxas a seguir. É esta taxa aqui de ocupação do espaço público que abrange, em 

particular duas empresas que é a ocupação do espaço público através de estrutura 

edificadas como é a estrutura do Gameira & Gameira, nas Caldas da Felgueira, e o 

quiosque aqui em Nelas. 

Havia um erro incorporado no valor e, portanto, é esse valor que está agora a 

corrigir-se, que na tabela previa-se que pagava seis euros e pouco e que feitas as contas 

como vem no próprio estudo económico/financeiro só devia pagar 4,34 euros, o que dá, 

em termos de aumento de valor cerca de ⅓, mais elevado. 

Houve um Munícipe que reclamou e tem reclamado insistentemente 

relativamente ao valor da taxa, que é a gerência do Gameira & Gameira e que, portanto, 

estaria a pagar já um valor de ocupação do espaço de 350,00 euros. Os serviços, 

consultado o regulamento, verificaram que na fundamentação existe este erro, este 

lapso, esta irregularidade que é possível, e pode ser resolvida, sendo certo que da nossa 

parte temos todo o propósito, de facto, como referi, de fazer uma revisão da tabela que 

propicie uma melhor ocupação do espaço público.  

Era este esclarecimento que justifico. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra neste ponto?  

Então, vou pô-lo à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? 

Aprovado por unanimidade. Minuta, faz favor.               

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 
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O ponto 2.2 – Aprovação da proposta de alteração à Tabela de Taxas e 

Fundamentação Económica e Financeira, foi posto à discussão, tendo sido aprovado 

com 24 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, ou seja, por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

Passamos ao ponto 2.3 – Aprovação do projeto de Regulamento de Incentivo 

ao Comércio Tradicional.  

O Senhor Presidente também quer introduzir este ponto? Faça favor. 

O Senhor Presidente da Câmara:    

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal. 

É mais um instrumento, juntamente com outro que virá na Assembleia de abril, 

que é o projeto de regulamento de apoio à criação do próprio emprego. Queremos dotar 

o Município de Nelas de regulamentos no sentido de, por esta via, procurar estimular e 

revitalizar particularmente o comércio tradicional, sendo que a definição de comércio 

tradicional será, o mais lato possível, terá a abrangência que por deliberação de Câmara, 

conforme está aqui previsto, lhe será dado. 

Mas queremos estar dotados dos instrumentos regulamentares próprios, quer 

este, quer o apoio à criação do próprio emprego porque, no âmbito também das 

estruturas, como a ADD, vai haver muito apoio a projetos empreendedores. 

Portanto, o que está aqui previsto é nós estimularmos, numa  Rua Gago 

Coutinho, num comércio em qualquer uma das aldeias, ou localidades do Município, 

um casal, ou alguém que queira reestruturar um negócio, em qualquer área; cabeleireiro, 

frutaria, mercearia, etc., e dar um apoio de 5,00 euros/m
2 

pelo arrendamento, no máximo 

de 200,00 euros, durante um ano e dar também um apoio à modernização de 2.500,00 

euros, mais um complemento de mil euros, que sejam necessários para complementar 

algum fundo comunitário a que possam aceder. 

Portanto, estamos a falar de um valor a rondar os 5.000,00 euros, que pode ser 

cumulável também com a criação do próprio emprego, que é outro regulamento que virá 

a seguir e que nós vamos tentar estimular e criar ferramentas, incluindo na Unidade 

Empreende, para a qual já contratámos uma consultora externa no sentido de, 

juntamente com o Técnico da AIRV, que vem todas as semanas, em todas as áreas do 

industrial, comercial, agrícola, em todas as áreas, as quais têm sempre múltiplas 

pessoas, a quem explica que apoios é que existem, quais são as portas onde se deve 

bater. 

Vem, agora, também um Técnico, no âmbito dos pequenos negócios do 

comércio tradicional e da criação do próprio emprego, dar também essa informação 

semanal a quem se dirige à Unidade Empreende. 

Não há ninguém que vá à Unidade Empreende, que é o sítio da Câmara 

Municipal mais frequentado, aliás porque é visível, porque se entra pela porta principal 

e vê-se sempre uma série de gente à espera para ser atendido na Unidade Empreende.  

Todos os instrumentos de apoio ao investimento, do maior ao mais pequeno, têm dado 

excelentes resultados. Isso vê-se nos protocolos de apoio ao investimento e criação de 

emprego que temos celebrado com múltiplas empresas. Estes vão-nos ser muito úteis 

agora para nos candidatarmos também, que está proximamente para sair o aviso, à 
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expansão de áreas de acolhimento empresarial. De facto, temos necessidades nestas três 

zonas de acolhimento empresarial, na Zona I, no Chão do Pisco e na Zona Industrial da 

Ribeirinha. 

Um outro instrumento que é muito importante e que estamos também a 

desenvolver o seu estudo, temos uma reunião já esta semana, na segunda fase, que são 

as ARU,s, a delimitação das áreas de reabilitação urbana, que eu também já aqui falei. 

Portanto, identificação dos problemas e das oportunidades que existem, 

particularmente no Centro Histórico de Nelas, Canas de Senhorim, Santar e Caldas da 

Felgueira, no sentido de num plano integrado, pensado, ponderado, um plano 

estratégico, termos linhas de ação e formas de atuação concretas relativamente a estas 

áreas de reabilitação urbana, as quais passam também por instrumentos destes, de apoio 

ao lançamento do negócio. 

Portanto, vou abrir uma atividade, vou abrir um cabeleireiro, ou vou abrir uma 

frutaria, ou uma peixaria. Tem aqui um apoio de praticamente, ao preço que estão as 

rendas em Nelas, ou em Canas de Senhorim, ou em Santar, 200,00 euros por mês. 

Portanto, durante um ano o risco é um bocadinho assumido via Orçamento Municipal, 

via Comunidade, como estímulo.  

Estão obrigados a estar 2 anos abertos também para criar uma vertente 

responsabilizadora do apoio que está a ser concedido. Quer este projeto, quer outros, 

porque nós não estamos a inventar nada, tem dado excelentes resultados em outros 

Municípios, por forma a que não seja um apoio ad hoc. Foi levado a reunião de Câmara, 

está tudo regulamentado. Visamos proximamente também, através dos instrumentos de 

informação, que temos ao nosso dispor levar ao conhecimento de toda a gente quais são 

os mecanismos de candidatura a estes fundos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Alguém quer usar da palavra neste ponto?  

Ora, se não, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 

Aprovado por unanimidade. Minuta, faz favor. 

 A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.3 – Aprovação do projeto de Regulamento de Incentivo ao Comércio 

Tradicional, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 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 2.4 – Aprovação do projeto de Regulamento da 

Universidade Sénior de Nelas. Também quer dizer alguma coisa sobre isto? Faça favor, 

Senhor Presidente.  

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal. 

Com a sua autorização, se ma conceder, passo a palavra à Senhora Vereadora 

Dr.ª Sofia Relvas que tem liderado este projeto, para dar alguns esclarecimentos. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Faça favor Senhora Vereadora. 

 

A Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Relvas: 

- Boa noite a todos. 

Este projeto acompanha-nos desde o início do Executivo e, de facto, é um dos 

projetos que nutre muito carinho por todos aqueles que o pensaram, que o organizam, 

mas, sobretudo, por todos aqueles que usufruem do mesmo. 

Tem sido uma satisfação analisar e verificar que o número de inscritos vai 

crescendo. Em termos de ano letivo, se é que assim existe esta referência letivo neste 

projeto, ele tem um ano letivo. De facto, começou com 80 inscritos, hoje já vai com 135 

e, portanto, isto apenas nos demonstra que foi uma boa aposta, mas que continua a ser 

uma enorme responsabilidade garantir o mesmo nível de entusiasmo, de atenção, de 

cuidado e de responsabilidade das iniciativas que preparamos para eles.  

Muito agradecemos também a todo o conjunto de Monitores e Formadores, 

muitos deles ligados à Câmara Municipal, quer como colaboradores, quer como 

prestadores de serviços e estagiários. Foi um projeto, de facto, estruturado desde a 

primeira hora com muito rigor. Está acompanhado por todo um acervo documental 

equiparado a um autêntico processo de gestão da qualidade. Posso dizer-vos e podem 

consultar.  

Falta uma parte muito importante que é, de facto, normalizar, enquanto projeto 

de regulamento a Universidade Sénior, sem o qual nós não nos podemos inscrever na 

RUTIS, na Rede de Universidades Séniores, que existe e que também achamos que só 

agora, com um ano letivo cumprido, com resultados atingidos, estarmos, de facto, em 

condições para nos registarmos na RUTIS e estabelecer com eles um Primeiro Encontro 

de Redes das Universidades Séniores aqui em Nelas, muito proximamente. 

Este regulamento foi produzido e pensado de acordo com a proposta que a 

própria RUTIS validou. Foi analisada internamente. 

Senhor Presidente, não sei se pretende que eu faça um desenvolvimento ponto 

a ponto, ou se colocamos apenas se há dúvidas para qualquer esclarecimento. 

Mas, cumpria-me, de facto, resumidamente apresentar-vos os resultados deste 

ano e meio de trabalho. Voltar a referir um enorme agradecimento à equipa que 

diariamente nos ajuda, dá esta resposta social ativa para quem dela pode beneficiar. 

Pronto e aqui está a proposta de regulamento para que seja aprovada em 

Assembleia Municipal e seguir o seu caminho, particularmente, repito, no registo na 

RUTIS. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Vereadora. Mais alguém quer usar da palavra? 

Ora, se não, vou pôr à votação e pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? 

Aprovado por unanimidade. Minuta, faz favor.      

   

 A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

28 

 

O ponto 2.4 – Aprovação do projeto de Regulamento da Universidade Sénior 

de Nelas, foi posto à discussão, tendo sido aprovado com 24 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 2.5 – 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. 

Alguém quer usar da palavra neste ponto?  

Como ninguém quer usar da palavra, vou pôr à votação. Quem vota contra? 

Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.  

 

A Senhora Primeira Secretária: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 2.5 – 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 24 

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 do Relatório de acompanhamento do 

Plano de Ajustamento Financeiro referente ao ano de 2015.  

Quem quer usar da palavra neste ponto? Senhor Presidente? Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal. 

Só enfatizar o seguinte, realçar o seguinte. Nunca é demais, pelo menos para 

nós, que temos visto o evoluir da situação financeira do Município, que recebemos nas 

condições que já falámos abundantemente, aqui na Assembleia Municipal. Temos aqui 

um relatório de acompanhamento de um ano inteiro, da responsabilidade do Partido 

Socialista, que é o segundo ano inteiro, 2014 e 2015. 

E, de facto, é obra os números que estão expressos aqui, é obra que justificam 

muito das carências também que o Senhor Manuel falou. Queria realçar deste relatório 

de acompanhamento financeiro do ano 2015, que é já um acumulado de final de 2013, 

do ano de 2014 e do ano de 2015, não esquecendo que quando tomámos posse no dia 28 

de outubro, a Câmara tinha um endividamento total superior a 16 milhões de euros, 

quase 17 milhões de euros, se lhe acrescentarmos as despesas irregulares de 800.000,00 

euros, que ainda não estão resolvidas e que tinha um endividamento médio longo prazo 

de 14,5 milhões de euros, tudo acima dos limites máximos do endividamento, que levou 

ao Plano de Ajustamento Financeiro que estamos a cumprir.  

Portanto, podem ver na página 2 que durante o ano de 2015 pagámos de 

amortizações de empréstimos de médio e longo prazo, só naquele ano, 1.388.000,00 
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euros. Foram 975.000,00 euros de amortizações normais e 412.500,00 euros de 

amortização extraordinária de empréstimos. 

Dizer-vos que nos dois parágrafos seguintes, está, de facto, uma grande 

diferença relativamente ao nosso período, comparável mais recente, que é, quer o saldo 

global efetivo, quer o saldo primário. 

Se nós tirarmos, se fizermos a diferença neste ano de 2015 entre as receitas e as 

despesas, nós tivemos um saldo positivo, ou seja, não gastámos 521.215,00 euros. Antes 

gastava-se mais 4, e 5 e 6 milhões de euros do que as receitas que tinham e nós 

gastámos menos 521.000,00 euros do que aquilo que recebemos, que a Câmara recebeu, 

numa ótica de recebimentos. 

O saldo primário, se nós tirarmos os ativos e passivos financeiros, se 

considerarmos, porque a Câmara começou a zero, não tinha dívida nenhuma, não pagou 

juro nenhum, nem tinha que amortizar nada, o saldo primário da Câmara durante o ano 

de 2015 foi de 983.000,00 euros, um milhão de euros. Este dinheiro foi direitinho para 

amortização de empréstimos de médio e longo prazo.  

Portanto, se não houvesse esta carga financeira, nós teríamos tido um milhão 

de euros para investir em infraestrutura viária, em tudo aquilo que cada um de nós, a 

bancada do PSD/CDS, todos, gostariam de fazer se estivessem em funções em que o 

pudessem fazer. 

Portanto, o saldo primário é, de facto, revelador deste exercício em que esta 

Câmara, também em muito fruto das obrigações decorrentes da Lei dos Compromissos 

e também dos gastos bem dentro daquilo que é possível. Mas hoje é possível, de facto, 

verificar, contrariamente ao que aconteceu em todos os outros anos, que há saldos 

positivos, ou seja, há mais receitas que despesas e a Câmara preocupa-se sempre em ter 

meios financeiros para fazer face às suas obrigações bancárias, que foram assumidas, 

bem ou mal, para fazer boas ou más obras, não está agora em causa, foi feito, foi feito e 

eu também já disse noutra ocasião que agora já não nos serve de nada o passado como 

desculpa, temos que olhar é para o futuro. 

E também olhar com agrado para o futuro. Eu lembro-vos que em 2012 o prazo 

médio de pagamentos do Município, está no relatório da Inspeção Geral de Finanças, 

era 236 dias. 

O prazo médio de pagamentos em 2015 a fornecedores foi de 36 dias. A 

Câmara até final do mês de março vai pagar todas as faturas que recebeu agora em 

fevereiro. E, toda a gente sabe que vai ser assim. 

Se fosse há 3 anos atrás todos sabiam que as faturas do mês de fevereiro seriam 

pagas daí a 200 dias a dividir por 30, dá para aí uns 8 meses, não é? Portanto, seriam 

pagas lá para o fim do ano, isso se fossem pagas. 

Dizer-vos também que é por vezes uma poeira que se tenta lançar para o ar, 

que é, aumentou muito a receita do IMI e como aumentou muito a receita do IMI a 

Câmara tem uma situação financeira muito mais desafogada e, portanto, pode 

perfeitamente fazer face com mais celeridade, ou à amortização de empréstimo, ou 

abaixamento do endividamento da dívida! 

Está aí o esclarecimento na página 4, em termos de Plano de Ajustamento 

Financeiro. A receita dos impostos próprios da Câmara, das receitas próprias, IMI, IMT, 

Derrama e o selo dos carros. Só tivemos no ano de 2015 um acréscimo relativamente a 
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estas receitas de mais 502.000,00 euros, apesar de termos tido um acréscimo de 

753.000,00 euros em termos de IMI. 

Portanto, a Câmara, relativamente ao que está previsto no Plano de 

Ajustamento Financeiro, que é o documento que estamos a aplicar, teve como receita 

própria, de impostos próprios, mais 502.000,00 euros, mas que foi obrigada a entregar 

412.500,00 euros para amortização extraordinária de empréstimos como veio na Lei do 

Orçamento do Estado. 

Portanto, é uma falácia invocar que a Câmara passou de 900.000,00 euros para 

2 milhões de euros de IMI porque no Plano de Ajustamento Financeiro outras rubricas 

como o IMT, derrama e outras estão equivalentes, ou não têm o incremento equivalente 

que nos permita fazer face às despesas que, como sabem, em termos de Pessoal também 

houve o compromisso de baixar o número de trabalhadores e em termos de 

fornecimentos de serviços externos, de baixar essa dimensão. 

Realçar também que do lado da despesa já no ano completo de 2013 com 

aquisição de bens e serviços, foi no primeiro ano de execução do Plano de Ajustamento 

Financeiro de 1.173.000,00 e no ano de 2015 foi de 1.094.000,00 euros, o que significa 

que mesmo com o ajustamento de 2013, de que somos responsáveis apenas por dois 

meses, nós não temos aumentado. Na página 7 está isso evidenciado, as aquisições de 

bens e serviços correntes, não temos aumentado, também não o temos diminuído, 

portanto, anda equivalente à execução de 2013. 

Realçar também, na página 8, que com a renegociação dos empréstimos para 

reequilíbrio financeiro, as despesas com encargos financeiros, juros e comissões 

bancárias em 2015 desceram 37% relativamente às previsões do Plano de Ajustamento 

Financeiro, e aproximadamente 23% relativamente ao ano anterior. 

As transferências correntes realizadas em 2015 aumentaram em cerca de 40% e 

são cerca de 81% mais elevadas do que no Plano de Ajustamento Financeiro. 

Sabem o que está em transferências correntes? Está o aumento dos apoios às 

associações, ao movimento associativo, aos clubes, que todos aumentaram, a atribuição 

de mais apoios a mais associações, às Bandas Filarmónicas, outra vez, aos Ranchos 

Folclóricos, a todas as associações, ao máximo de associações que conseguimos apoiar, 

e daí este aumento significativo. 

Também na aquisição de bens de investimento no ano de 2015, vou dar-vos só 

dois números que depois tudo isso será muito mais evidenciado e desenvolvido na 

Conta de Gerência em abril.  

Sabem qual era a verba que estava prevista no Plano de Ajustamento 

Financeiro para aquisição de terrenos para o ano de 2015? Nove mil novecentos e 

sessenta e um euros.  

Sabem quanto é que foi gasto? Pago, fora o que foi comprometido até ao final 

do exercício em aquisição de terrenos? Cento e cinquenta e oito mil oitocentos e 

quarenta e sete euros. 

Sabem quanto é que estava previsto no Plano de Ajustamento Financeiro para 

transferir para as Freguesias? Zero. E foram transferidos durante o ano de 2015 para as 

Freguesias 112.471,00 euros. 

Não posso deixar de enfatizar também que o endividamento da Câmara se 

cifrou, já no final do ano de 2015, a dívida total do Município, em 12.257.000,00 euros. 
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Falei-vos no início desta intervenção nos quase 17 milhões de euros, em dois anos, 

passamos para 12.257.000,00 euros, sendo 11.575.000,00 euros de empréstimos de 

médio e longo prazo, quando há dois anos eram de 14,5 milhões de euros. E a dívida de 

curto passou para 304.000,00 euros. 

Conseguimos uma dívida em 31/12/2015, um endividamento total do 

Município de 12.257.000,00 euros quando o endividamento máximo permitido pela 

nova Lei de Finanças Locais, mas que é das entidades autárquicas. Nós temos um limite 

de endividamento de 12.734.000,00 euros. Já estamos abaixo quase 500.000,00 euros do 

limite máximo do endividamento, o que me leva a colocar-vos também, proximamente, 

poderá ser na Assembleia de abril, o desafio de discutirmos aqueles pressupostos todos 

que vos falei há pouco, quer a questão dos investimentos, quer a questão dos 

empréstimos, taxas, quer outras questões como o fim, ou a revisão do Plano de 

Ajustamento Financeiro, porque a questão que se coloca hoje é a seguinte: 

Se é possível, no artigo 23.º/4, da Lei de Apoio de Fundo Municipal, que diz: a 

execução do contrato do Plano de Apoio Municipal cessa, a pedido do Município, 

quando este, comprovadamente, cumpra o limite previsto no artigo 52.º, da Lei n.º 73. 

Ora, nós já cumprimos o limite previsto. Portanto, a questão que eu pus ao 

Senhor Secretário de Estado, já em duas ocasiões e que vou colocar também à Câmara e 

à Assembleia Municipal muito proximamente é a possibilidade de nós próprios 

deliberarmos pôr fim ao Plano de Ajustamento Financeiro e dizer, já cumprimos aquilo 

que a lei hoje exige para situações congéneres iguais relativamente a outras situações. 

Isto tem feito, não posso deixar de vos dizer com uma pontinha de orgulho, 

meu e da equipa que apoia este Presidente de Câmara, da equipa do Partido Socialista e 

também, em matéria essenciais, com o contributo dos Vereadores do PSD/CDS, que nos 

instrumentos essenciais têm viabilizado e, aqui também na Assembleia Municipal, os 

instrumentos de gestão, dizer que, de facto, temos resultados excelentes - quase ⅓ em 

dois anos de diminuição da dívida existente no Município, o que nos perspetiva um ano 

e meio para este mandato e mais quatro anos, porque tem que ser para fazer obras, para 

ter capacidade de endividamento, como outros tiveram e que a nós não nos foi 

permitido, e que os Munícipes, de certeza, que vão, a quem gere a Câmara com este 

rigor, dar a possibilidade de também ficar na história e fazer investimentos 

estruturantes, aliás, como já temos feito não obstante a escassez de recursos que temos 

tido naquilo que, em termos de apoio comunitário nos tem sido permitido. 

Portanto, deixar aqui em nome da principal instituição da nossa comunidade, 

que é a Câmara Municipal, o orgulho de pertencer a um Executivo que entrou dentro 

dos limites do endividamento e que paga aos seus fornecedores a 36 dias. Ao fim de 

dois anos restabelecemos completamente a confiança, no Órgão, na Câmara Municipal, 

nas suas relações com todos os seus fornecedores e com, creio, todos os Munícipes. 

Obrigado Senhor Presidente. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Senhor Deputado Rui Costa, faça favor. 

 

O Senhor Deputado Rui Costa: 

- Boa noite Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
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Senhores Secretários, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados Municipais, 

Estimado Público. 

Senhor Presidente, hoje gostei. Dou-lhe os meus parabéns.  

Realmente conseguiu inverter um discurso que já nos massacrava aqui dentro, 

que já não trazia nada de novo e hoje, sim, vem fazer uma resenha do trabalho que está 

a fazer, e bem, segundo nos indicou aqui e não teceu considerações ao passado. 

Agradeço-lhe porque, realmente, gostei de o ouvir falar.  

A única coisa que falou do passado e penso que errou, foi no prazo do 

pagamento a fornecedores. 

Anteriormente tinham sido feitos os empréstimos para, realmente, saldar o 

pagamento a fornecedores e na altura, há 2 anos, quando tomou posse, o pagamento a 

fornecedores já não estava em duzentos e tal dias, estava muito inferior. 

Penso que foi aí só que, realmente pecou na sua intervenção. O resto, dou-lhe 

os meus parabéns porque, realmente, fez uma resenha de dois anos nesta casa, perfeita. 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

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

ponto? Faça favor Senhor Deputado Sousa. 

 

O Senhor Deputado António Sousa: 

- Boa noite Senhor Presidente. 

Eu guardei-me para falar neste ponto porque, realmente, acho que é o ponto 

mais importante, embora fosse só tomar conhecimento porque, realmente, não vamos ter 

nenhuma deliberação sobre isto. 

Mas, se nós, há 2 anos atrás pensássemos e nos tivessem dito que íamos chegar 

2 anos depois abaixo do endividamento, eu próprio não acreditava e acho que nenhum 

de nós, na projeção que fez, nas projeções que fazia na altura da tomada de posse deste 

Executivo não se previa que ao fim de dois anos fosse possível ter este desempenho e 

ter esta performance neste momento. 

Por isso tenho que dar os parabéns a toda a equipa da Câmara Municipal por 

terem conseguido, realmente, uma coisa extraordinária que foi em dois anos 

conseguirem baixar e conseguirem pôr o endividamento abaixo do limite que a Lei 

exige. 

E mais, conseguiram fazê-lo ainda mesmo assim com investimentos, 

aproveitando, ainda há pouco foi aqui dito, aproveitando tudo o que os fundos podiam 

dar, que era aquilo que não era feito anteriormente, aproveitar todos os fundos e muitos 

fundos foram desperdiçados porque a Câmara não tinha capacidade, não tinha dinheiro 

para pôr a parte correspondente. 

E é isso que nós, a partir de agora, temos possibilidades de vir a ter para 

podermos aproveitar o melhor possível, este quadro comunitário 2020 porque, seja 
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quem for que daqui a 2 anos ganhe as eleições, as bases do aproveitamento das verbas 

comunitárias vão começar a ser feitas agora. 

E nós vamos ter que pensar, tanto o Executivo, como nós depois aqui na 

Assembleia Municipal, a maneira de financiar a parte correspondente que a Câmara 

necessita para se poder candidatar aos fundos comunitários. 

Por isso foi muito importante ter-se nesta altura chegado a esta situação para 

podermos pensar e para podermos programar da melhor maneira esse aproveitamento 

bem como das obras que vão ser lançadas.  

Eu espero que toda a gente, seja Oposição, seja do Partido Socialista, com 

calma, depois deste debate que deve ser feito, com certeza que vai haver ideias 

diferentes na aplicação dos dinheiros e da maneira de os obter, mas todo este debate 

deve ser feito com serenidade e sem querer em bicos de pés, como alguns até queriam 

logo baixar o IMI no primeiro ano e nem podiam legalmente fazê-lo, já andavam a dizer 

que queriam baixar o IMI, que eram coisas perfeitamente aberrantes, que era 

impossível. 

Por isso, para além de me congratular por esta situação, e por aquilo que 

atingimos, também não nos podemos esquecer que este esforço deve-se muito, ou deve-

se todo porque, no fundo, foram eles que pagaram, deve-se à população do Concelho, 

que foi obrigada a ter impostos mais caros, a pagar mais impostos e a não ter algumas 

obras que devia ter. Teve este sacrifício e algumas obras que deviam ter sido feitas 

durante este tempo todo, que não foram feitas porque esse dinheiro foi canalizado para 

pagar despesas a fornecedores. Quando estamos a falar nos duzentos e tal dias eu 

concordo consigo, de facto, no dia em que saiu já não estávamos assim, mas porquê?  

Porque fizeram um empréstimo para pagar aos fornecedores. Também não 

concordo muito ali com o Senhor Presidente quando dizia que estava a duzentos e tal 

dias, não é verdade, pois os pagamentos de certas faturas estavam até ao próximo 

empréstimo. 

Faziam, compravam, depois não pagavam, pediam empréstimo. Fizeram isto 

três vezes. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Deputado. Senhor Presidente, quer usar da palavra? 

Faça favor. 

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Sem querer problematizar, dizer ao Rui Costa que no relatório eu estou a 

utilizar os dados da Inspeção Geral de Finanças. No relatório sobre a situação 

económica/financeira da Câmara no período 2010/2013. 

Está ali 219 dias, em 2012, disse eu. Em 2013, naturalmente, depois com a 

contração dos empréstimos a situação depois foi outra, mas deixaram-nos lá 14,5 

milhões de euros para pagar, que estamos a pagar agora.  

Portanto Rui, não disse nenhum número que estivesse errado. E era só isto. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Mais alguém quer usar da palavra?  
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Ora, então, está dado conhecimento. 

Vamos passar ao ponto 2.7 - Declaração dos pagamentos e recebimentos em 

atraso em 31/12/2015 – Conhecimento. 

Alguém quer usar da palavra neste ponto?  

Então está dado conhecimento.      

Ponto 2.8 - Declaração dos compromissos plurianuais em 31/12/2015 – 

Conhecimento. 

Alguém quer usar da palavra neste ponto? Não? Então, está dado 

conhecimento.  

Ponto 2.9 - Direção Geral das Autarquias Locais – Apuramento do 

endividamento municipal em 31-12-2014. Excesso face aos limites definidos no artigo 

52.º, da Lei n.º 73/2013, para o mesmo ano. – Conhecimento. 

Alguém quer usar da palavra neste ponto?  

Então está dado conhecimento.      

Então, agora, passamos ao ponto 2.10 - Apreciação do Relatório de avaliação 

da atividade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas do ano de 2015. 

O Relatório foi enviado pela CPCJ de Nelas no início do mês e logo reenviado 

a todos os senhores deputados. No sentido de um melhor esclarecimento solicitei à 

Senhora Presidente uma apresentação nesta sessão ao que a mesma acedeu. Assim, 

convido a Senhora Presidente, assim como as Conselheiras que a acompanham, a 

apresentarem o relatório. 

 

A Senhora Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas: 

- Muito boa noite a todos. 

Em nome da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas vamos fazer 

uma breve apresentação do relatório anual de atividades da nossa Comissão. 

Então, como pensamento, ou uma ideia fulcral, quando falamos de crianças 

lembrei-me de citar a seguinte: “Quando vejo uma criança ela inspira-me dois 

sentimentos: Ternura pelo que é, e respeito pelo que pode vir a ser.”  

E é pelo respeito de todas as crianças que a Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens se orienta, pelo seu bem-estar e pela sua proteção. 

O que é uma CPCJ? Recordo que é uma instituição oficial, não judiciária, com 

autonomia funcional. Visa promover os direitos das crianças e dos jovens e prevenir ou 

pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação e 

o seu desenvolvimento integral. 

Esta pirâmide dá-nos a exata ideia de como se intervém em termos de perigo. 

No primeiro patamar encontramos todas as entidades com competência em matéria de 

infância e juventude a quem compete, numa primeira linha, cuidar e dar respostas às 

questões de perigo e risco das crianças e jovens. 

No segundo patamar encontramo-nos nós, CPCJ, e no cimo da pirâmide são os 

tribunais que intervêm subsidiariamente. 

Portanto, a CPCJ apenas intervém quando não seja possível às entidades com 

competência em matéria de infância e juventude, que estão na base da pirâmide, atuar 

de forma adequada e suficiente a remover o perigo em que qualquer criança possa 

encontrar-se.  
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A Comissão funciona em duas modalidades, a alargada e a restrita, sendo que a 

modalidade alargada tem como competência a prevenção primária do risco. O risco, que 

se distingue do perigo, conceitos que muitas vezes se tocam, mas que não são 

essencialmente iguais. 

Falamos de risco quando implica um perigo potencial para a concretização dos 

direitos da criança, embora não atingindo o elevado grau de probabilidade de 

ocorrência: é um grau mais abrangente e mais amplo. 

É então na modalidade restrita que a Comissão se debruça sobre as questões do 

perigo, estando estas elencadas na lei. Quando falamos de perigo, não bastam serem 

afetados os direitos fundamentais da criança, é preciso que ela se encontre desprotegida 

face a esse perigo, ou seja, a família não consiga fazer face às questões de perigo em 

que ela se encontra. A Comissão só pode intervir, efetivamente, no perigo. 

A Comissão alargada 2015 foi constituída pelo conjunto de Comissários, 

Comissárias, a maior parte, ali descrito, com as representações de todas as entidades.  

A Comissão é uma entidade interinstitucional. Temos representantes da 

Câmara Municipal, da Segurança Social, da Educação, das IPSS,s, da Saúde, da GNR, 

da Assembleia Municipal, das associações desportivas e culturais, Associação de Pais, 

de Jovens, e temos, ou tivemos, vários elementos cooptados. 

Tivemos uma Psicóloga, Katerine Leacok, que esteve connosco durante alguns 

meses e por questões pessoais acabou por ter de sair e de se ausentar. 

Temos ainda a Conceição Sacramento Monteiro, que é Educadora de Infância, 

também como cooptada, Ana Lúcia Coimbras, Educadora Social, também cooptada. E a 

Cátia Mendes, Socióloga, também cooptada. 

Os outros elementos são designados pelas respetivas entidades. 

A Comissão restrita advém da alargada. É eleito o Presidente no grupo 

alargado, que designa a Secretária. 

Seguidamente, há 5 elementos que são obrigatórios, que são os representantes 

do Município, neste caso temos a Paula Vitória, da Segurança Social, a Paula Lourenço 

que está em licença de maternidade. Agora substituída por Maria do Céu Macedo. Da 

Educação, Cecília Silva, das IPSS, s Suzete Lopes e da Saúde, Enfermeira Manuela 

Salgueiro.  O representante da GNR, o Senhor Comandante Liodório Rodrigues e da 

Assembleia Municipal Isabel Cristina Gonçalves, Ana Mafalda Lopes, Maria José 

Correia e eu própria.  

E agora passamos aos números mais evidentes, que nós vos trazemos, que são 

o resultado do relatório de avaliação.  

O movimento processual em 2015 está ali naquele gráfico bem delineado. 

Tivemos, ou trabalhámos 105 processos. Foram arquivados 42. Iniciámos o ano de 2016 

com 63 processos. Neste gráfico nós vemos a percentagem de processos instaurados em 

2015, que foram 54%. Havia 42% que transitaram do ano anterior e 4% que foram 

reabertos. Portanto, o maior volume processual foi instaurado no ano de 2015.  

Dos processos saídos, o que são os processos saídos? Os processos saídos são 

os processos arquivados. Apenas 7% foram arquivados na fase preliminar, 91% foram 

arquivados na fase pós-preliminar, ou seja, depois de terem sido trabalhados. Temos 

ainda ali uma pequena percentagem, de 2%, que foram enviados para outras CPCJ’s. 
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Destes arquivamentos há vários motivos para que isso aconteça e temos ali 

alguns elencados. Foram arquivados, ou porque o perigo não se confirmou. Após a 

avaliação diagnóstica acabámos por concluir que a sinalização não tinha fundamento, ou 

porque o perigo já não subsistia, o que significa que trabalhámos o processo, fizemos 

diligências, aplicámos medidas e no final houve alteração na forma como as famílias 

cuidavam das suas crianças, ou dos seus jovens e, portanto, deixou de haver perigo. 

Também arquivámos quando o tempo da medida cessou. Porque as medidas 

têm a duração de seis meses. Podem ser prorrogadas até 12 meses e, excecionalmente, 

até 18 meses. Cessando esse tempo, a Comissão não pode ter mais o processo consigo e 

das duas, uma, ou remete para tribunal, ou arquiva e pode pedir às entidades de primeira 

linha que acompanhem as crianças que estão nestas circunstâncias. 

Também alguns dos processos arquivados foram remetidos para tribunal, 

alguns deles por falta de consentimento, outros porque houve incumprimento reiterado 

dos acordos de promoção e proteção. 

Os pais, ou representante legal, assinam um acordo de promoção e proteção, no 

âmbito da medida que se aplica, e quando reiteradamente não é cumprido aquilo que 

fica definido, a Comissão pode remeter o processo para tribunal. 

E também arquivamos quando, por mudança de residência, as crianças, ou os 

jovens vão para outros locais e então esses processos são remetidos a outras CPCJ’s, da 

área da nova morada. 

Falando de entidades sinalizadoras verificamos que quem mais sinalizou foram 

os vizinhos e particulares, seguidos das Escolas e do Ministério Público. Cada vez mais 

recebemos sinalizações vindas do Ministério Público e das entidades policiais também. 

Passamos ao Escalão etário. Neste gráfico, nós percebemos que o grupo etário 

em que mais crianças e jovens foi acompanhado foi dos 11 aos 14 e dos 15 aos 17, num 

total de 45 jovens acompanhados nestes grupos etários. Portanto, falamos de jovens na 

fase da adolescência, da pré-adolescência. É também de realçar que dos 0 aos 5 anos, 

estamos a falar de crianças muito pequeninas, dos 0 aos 5 anos, nós acompanhámos 27 

crianças.  

Num grupo desta natureza é de pensar e de verificar que, de facto, há aqui 

problemas graves que nos preocupam e que se refletem nestes resultados. 

Das crianças até aos 5 anos temos que o apoio socioeducativo, na sua maioria, 

é prestado pelo ensino público, portanto, pelas escolas da rede públicas, seguido das 

IPSS,s.  

No que respeita ao grau de escolaridade, as crianças e jovens, que 

acompanhamos, frequentam o 2º e 3º Ciclos, na sua maioria. 

E, curiosamente, temos ali no grupo etário dos 11 aos 14 anos ainda um jovem, 

com o 1.º Ciclo incompleto e outro com o 1.º Ciclo apenas. 

Aqui, observando também, o grupo etário dos 15 aos 17 anos, em que os 

jovens deveriam estar a frequentar já o Ensino Secundário, isso não acontece e ainda 

temos uma grande franja que tem apenas o 3.º Ciclo, ou o 3.º Ciclo incompleto. 

Nas problemáticas, se verificarmos este gráfico, concluímos que a maior 

incidência é o de exposição a comportamentos que comprometem o desenvolvimento da 

criança, ou do jovem, (25) quer seja desde os mais pequeninos aos mais velhos. 
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Esta exposição a comportamentos tem várias razões, algumas prendem-se com 

situações de violência doméstica, outras com consumos de substâncias ilícitas, quando 

os pais deixam as crianças, de certa forma, entregues a si próprias, etc. 

Vem, logo de seguida, a negligência (16), nas suas diversas formas: ao nível da 

saúde, ao nível psicoafectivo, falta de supervisão familiar, etc. Segue-se, em terceiro 

lugar, com maior percentagem, a problemática em que são os próprios jovens que 

assumem, eles próprios,  comportamentos desajustados e que se colocam eles próprios 

em perigo (9), sem que os pais, ou quem tem a guarda, consiga ultrapassar essas 

questões e ajudá-los a ter um desenvolvimento adequado. 

E, não poderia deixar também de referir o caso de 6 crianças expostas ao 

abandono. Poderíamos ver as outras questões, mas também não vos quero maçar muito.  

Para finalizar vemos aqui algumas atividades realizadas no âmbito da 

Comissão Alargada. 

Na Comissão Alargada temos um plano de atividades e ao longo deste ano 

desenvolvemos algumas. Temos um Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos 

das Crianças que estava elaborado de 2012 a 2014 e queremos e quisemos começar a 

atualizar. 

Para essa atualização iniciámos a fazer diagnóstico. Foi uma das atividades que 

se iniciou em 2015 e que passou agora para 2016 e irá continuar. 

Fizemos reuniões com várias entidades locais com responsabilidade em 

matéria de infância e juventude, como as escolas, a Câmara Municipal, associações, 

etc., para nos articularmos em termos de trabalho.  

Desenvolvemos uma sessão de desenvolvimento pessoal e coaching para os 

técnicos da CPCJ. 

Realizámos inquéritos junto dos jovens do 3.º Ciclo sobre atividades que 

gostariam de realizar nos tempos livres. É importante este tipo de inquéritos para nós 

termos a perceção do que é que os jovens querem, ou como é que eles pretendem 

organizar-se nos seus tempos livres, pata que depois as estruturas locais e as entidades 

locais também possam pensar em atividades, como resposta para essas preferências. 

Sessões de sensibilização e promoção dos direitos das crianças também foram 

feitas ao longo do ano. 

Tivemos o Teatro do Oprimido, pelo Teatro Hábitos, que este ano gostaríamos 

de replicar em Canas de Senhorim, que leva as pessoas a participar e a pensar. 

Também distribuímos pulseiras alusivas à prevenção dos maus tratos. Foram 

divulgados pequenos filmes, jogos e de dramatizações junto das escolas.  

Uma outra atividade, uma exposição sobre os direitos humanos, para 

sensibilização para os direitos fundamentais, associada à Biblioteca Municipal. 

Distribuímos uma coleção de marcadores de livros, realizados pelos alunos de 

Design Gráfico da Escola Secundária de Nelas, apelando à sensibilização para a 

problemática dos maus tratos e necessidade de todos zelarmos pela proteção das 

crianças. 

Lançámos um concurso de desenho, “Desenhar para Proteger”, junto dos 

alunos do 1.º Ciclo do Concelho, para se elaborar um novo desdobrável promocional da 

CPCJ. 

Estas, de entre outras atividades. 
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Apresentam-se, agora, os prémios que foram atribuídos aos desenhos do 

concurso “Desenhar para Proteger”. 

O primeiro prémio, de Marta Figueiredo, da Escola de Canas de Senhorim, o 

segundo prémio, Briana Santos, de Nelas, o terceiro prémio, da Ana Rita, de Vale de 

Madeiros, o quarto prémio, do Filipe Teixeira, de Aguieira e o quinto prémio, do Rafael 

Marques, da Urgeiriça. 

Vemos agora uma mensagem para todos nós, do Senhor Presidente da 

Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, Dr. Armando Leandro, que nos 

diz sempre que, “contribuir para uma cultura de prevenção primária no domínio dos 

direitos da criança constitui uma das missões mais relevantes que o sistema de 

promoção e proteção confia às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.” 

É, realmente, na prevenção que todos nós, Comissão de Proteção e entidades 

de primeira linha, devemos apostar e nos devemos articular. 

Para terminar, um poema de Matilde Rosa Araújo: “E a criança vai aprender a 

crescer todos os dias e todos nós temos que a ajudar, todos, os pais, a escola e todos nós, 

e vamos ajudá-la a descobrir-se si própria, e os outros, descobrir o seu mundo, a sua 

força, o seu amor. 

Ela vai aprender a viver com ela própria e com os outros. Vai aprender a 

fraternidade, isto chama-se educar. Saber isto é aprender a ensinar.” 

E terminava mesmo esta apresentação passando apenas, se me permitem, para 

o Plano 2016, elaborado e aprovado em reunião da Comissão Alargada. 

Temos uma quantidade de atividades planeadas.  Não vou aqui elencar todas. 

Para não vos fazer perder mais tempo, apenas ressaltar uma Ação de Formação que 

estamos a pensar levar a efeito, que tem a ver com o Dia Internacional da Família e que 

é mesmo uma formação Família, Estrutura, Competências, Responsabilidade e 

Problemáticas na Atualidade. 

Passaria a deixar aqui um desafio para uma outra atividade que nós, Comissão 

de Proteção, gostaríamos de levar a efeito. Chamámos-lhe – “Crianças Felizes.”  

Pretende ser uma caminhada para a prevenção dos maus tratos na Infância. Irá 

envolver os alunos do 1.º Ciclo e do Pré-Escolar e para isso vamos precisar de fazer 

algumas parcerias. Obviamente, com os Agrupamentos de Escolas, em primeiro lugar, 

porque têm os alunos, com a Autarquia, cujo contributo, em termos logísticos, é 

indispensável, com a Associação de Pais, com as Juntas de Freguesia, etc. Gostaríamos 

de fazer uma concentração de todas as crianças do concelho e, a culminar, a formação 

de um laço gigante humano com todas as crianças, símbolo do combate aos maus tratos 

contra as crianças. 

Oportunamente e mais próximo das várias entidades que gostaríamos que se 

associassem a esta iniciativa, falaremos, mas fica já aqui um bocadinho aberta a ideia. 

Também gostaríamos de fazer a divulgação do calendário dos afetos. É um 

calendário para o mês de abril, em que todos os dias há uma atividade, que apela a que 

os pais passem um momento mais perto dos seus filhos, com um gesto simples de 

realizar. 

Estamos ainda, em articulação com a Fundação Lapa do Lobo a tentar finalizar 

um dos três painéis, sobre parentalidade positiva, de uma Conferência que a Fundação 

está a organizar, a que nos associámos. 
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E, pronto, são atividades que temos, de mais relevante, em termos do Plano de 

Ação 2016. 

E quero deixar aqui um grande agradecimento a todos os elementos da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas, aos que estão e aos que estiveram, 

pelo trabalho desenvolvido e pela colaboração que sempre prestaram. 

Um agradecimento também à Câmara Municipal e a todas as pessoas que 

connosco colaboram e que com as crianças estão certamente.  

Muito obrigada pela vossa atenção e desculpem se me excedi um bocadinho. 

Muito boa noite e bom fim-de-semana. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhora Presidente pela excelente apresentação a que 

acabámos de assistir, por parte da Comissão, que muito agradecemos. Esta apresentação 

permitiu-nos ter conhecimento do relatório sem estarmos a analisar aqueles números 

todos. As partes mais importantes foram aqui apresentadas de forma clara e facilmente 

compreendidas. 

O Senhor Presidente da Câmara quer usar da palavra. Faça favor.  

 

O Senhor Presidente da Câmara: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal. 

Só deixar também, em nome do Município, um agradecimento pelo trabalho 

que vem sendo desenvolvido, pela Comissão. Quer por todos os elementos da Comissão 

alargada da CPCJ, quer pela Comissão restrita, que são os que estão ali mais com 

trabalho.  

E deixar uma palavra, quer pelo trabalho realizado, quer pelos projetos que tem 

em termos de futuro. O trabalho que tem desenvolvido, tenho constatado nos diversos 

Órgãos Municipais que acompanham, na área da Proteção Civil, na área da Segurança, 

que estão todos a funcionar.  

Por isso, a CPCJ numa área tão sensível como a área da exclusão e da carência 

relativamente a um princípio, que é para nós muito caro, que é a questão da igualdade 

de oportunidades e, portanto, ela começa, de facto, na família, na habitação, nas 

condições socio económicas. 

Portanto, nessa base, com a generosidade que a Dr.ª Maria do Carmo, liderando 

essa equipa da Comissão neste momento, quer sendo Comissária da Igualdade, quer a 

CPCJ, deixo os parabéns, quer pela atividade, quer pelos projetos futuros da CPCJ e um 

agradecimento em nome da Câmara. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado Senhor Presidente. Depois destas palavras, se calhar era 

oportuno a Assembleia Municipal aprovar um voto de louvor à Comissão de Proteção 

pelo trabalho desenvolvido. 

 Tomo a liberdade de o propor e pergunto à Assembleia, quem vota contra? 

Quem se abstém? Aprovado por unanimidade um voto de louvor à Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Nelas, pelo trabalho desenvolvido em prol da proteção 
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das nossas crianças e jovens. Que sirva de estímulo para levarem por diante os projetos 

que aqui apresentaram para este ano.  

Ponto 2.11- Designação de 2 Munícipes para a composição da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas.  

Três dos elementos designados pela Assembleia Municipal solicitaram a 

suspensão do mandato e dos suplentes apenas foi possível cooptar um elemento. 

Portanto, neste momento estão em falta, dois elementos. 

Apresentaram-me dois nomes que eu vos vou apresentar agora, com os quais 

concordei. Por isso pedi para agendar o ponto.  

Apresentaram-me a Senhora Dr.ª Rosete Sofia das Dores Pais e a Senhora Dr.ª 

Marta Sofia Póvoas Bilhota, que contactadas se manifestaram disponíveis. 

Tratando-se de nomes, não sei se alguém quer que seja feita por eleição por 

voto secreto, ou se pode ser eleição normal, como temos feito. 

Ninguém se opõe? Então se ninguém se opõe vou pôr à votação lista para esta 

lista de dois nomes para integrar de imediato a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a designação 

destes dois elementos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.  

Chegámos ao fim do Período da Ordem do Dia. 

 Declaro aberta a sessão ao Público e pergunto, se alguém quer usar da palavra 

neste ponto?  

Ora, se ninguém quer usar da palavra neste ponto, dou por encerrada a sessão. 

Muito obrigado pela vossa participação e até abril.  

 

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: 

 


